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PREFÁCIO

É certamente gratificante prefaciar esta obra. O título “Reflexões 
sobre ensino e aprendizagem por meio de estratégias e experiências 

pedagógicas inovadoras” traz consigo a perspectiva de um livro elaborado 
a partir de ideias contemporâneas que podem assumir o seu diferencial na 
educação. Logo, a palavra inovação, citada no  título, carrega um significativo 
valor. Nos capítulos presentes nesta obra são citadas produções de ideias 
efetivamente novas e com um significado importante que se assemelha ao 
termo inovação. Os capítulos proferidos – que foram construídos com muito 
empenho – servirão como uma referência para a atualidade, abrindo um 
espaço de discernimento de novos conhecimentos sobre a educação.

Falar sobre o tema educação é encarregar-se de uma exponencial 
responsabilidade. No século XXI, nos encontramos diante de novas 
perspectivas, novas formas de ver o tempo, o trabalho, as relações sociais, 
a informação adjunta à comunicação, o que reflete diretamente nas ações e 
pensamentos voltados para a educação, a qual necessita, mais do nunca, de 
criticidade para o desenvolvimento e êxito em seus diversos aspectos.

Dessa forma, a presente obra expressa um genuíno, crítico e reflexivo 
esforço dos autores que contextualizam a atualidade sem perder de vista 
o futuro. Nesse sentido, o livro aponta alguns diálogos necessários para 
pensarmos na educação a partir de sua totalidade. Dessarte, configura-se 
como uma obra importante e necessária para os que exercem seu trabalho 
por meio de práticas educativas e pessoas que lutam por uma emancipação da 
ciência, da cultura e da educação.

Ao ensejo desta obra só nos cabe agradecer aos leitores e lhes fazer 
o convite a embarcarem nessa prazerosa leitura, que carrega um pouco da 
formação e da individualidade de cada autor, que explicita pontos marcantes 
em busca de uma experiência ímpar em sua formação e na intenção de 
contribuir com a educação de maneira íntegra e comprometida.

Bruna Beatriz da Rocha
Agosto de 2020.





APRESENTAÇÃO

Escrever é algo tão fantástico, mas que denota uma dedicação e um 
comprometimento que intimidam. É um trabalho difícil, mas 

afetivo, que comove, estimula e impulsiona para fazer os leitores terem uma 
experiência única com a leitura, tendo as palavras um alcance autêntico, 
sincero e verdadeiro.

Falar sobre determinado tema já nos absorve e nos traz apontamentos 
e anseios, os quais quem escreve já convive diariamente durante a sua escrita, 
na busca por promover essa vontade pulsante para os demais. Paulo Freire 
(1991) consegue mergulhar nesse universo da educação e experiências de 
forma brilhante, quando aponta que somos permanentemente educadores em 
formação na prática, teoria e reflexão.

Dito isso, esta obra, em forma de coletânea, traz a sistematização de 
estudos, pesquisas e experiências realizados sobre o tema “Reflexões sobre 
ensino e aprendizagem por meio de estratégias e experiências pedagógicas 
inovadoras” no Brasil, proporcionando a reconstituição escrita de educadores 
de diferentes áreas de conhecimento, apontando para as implicações e 
possibilidades no âmbito educacional.

Cada autor(a) contextualizou um pouco do seu conhecimento, 
vivências e estudos no seu texto, trazendo novas perspectivas, reformulando a 
maneira de aprender.

Assim, permitindo que o presente e o futuro possam provocar mudanças 
a partir do enfrentamento de questões atuais e necessárias para a Educação. 
As questões tratadas nos capítulos se conduzem pelas inovações pedagógicas, 
sendo a sua expressão uma busca infinita de provocações, questionamentos e 
inegáveis revoluções na nossa história sóciocultural, tanto para a forma como 
enxergamos o mundo, quanto para o papel da educação na sociedade.

Rebeca Freitas Ivanicska





Capítulo 1

A INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: 
FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS

Cristina Rezende Eliezer1

Alex Junior Bilhoto de Faria 2

Daniel Araújo de Assis3

Túlio Almeida Rocha Pires4

1 Introdução

No contexto das reflexões acerca da formação docente, têm 
se destacado questões relacionadas aos avanços tecnológicos 

emergentes e fundamentos teórico-metodológicos, aspectos que 
demandam novos modelos de educação nas universidades. Assim, emergem 
posicionamentos que defendem o deslocamento de uma ênfase centrada em 
concepções de ensino e aprendizagem tradicionais, que marcaram a trajetória 
da Educação no Brasil e, ainda, subsistem de forma arraigada para abordagens 
inovadoras com respaldo em mudanças paradigmáticas. 

O uso da modalidade de Educação a Distância (EaD) tem crescido 
consideravelmente, em consonância com os avanços tecnológicos no campo 
da comunicação. Isso posto, as perspectivas contemporâneas de uso das 

1 Docente na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas, no Programa de 
Graduação em Direito. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais. Graduanda em Pedagogia pelo Centro Universitário Newton Paiva. Pós-graduada em 
Ciências Criminais pela UCAM/RJ. Pós-graduada em Gestão de Projetos pelo UNIFOR/MG. 
Mestra em Educação pela Universidade Federal de Lavras – UFLA. Coordenadora regional do 
Programa Direito na Escola da Comissão Estadual OAB Vai à Escola. E-mail: cristinaeliezer@
yahoo.com.br.

2   Docente no Centro Universitário do Sul de Minas – Grupo Unis. Graduado em Letras. Pós-
graduado em Docência do Ensino Superior. Mestre em Educação pela Universidade Federal de 
Lavras – UFLA. E-mail: alexbilhoto@gmail.com.

3   Discente na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas, no Programa de 
Graduação em Direito. Pesquisador no Núcleo Acadêmico de Pesquisa da Faculdade Mineira 
de Direito – FMD. E-mail: daniel.araujo.assis@gmail.com.

4   Discente na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas, no Programa de 
Graduação em Direito. E-mail: tuliorochapires@hotmail.com.



16
Cristina R. Eliezer  |  Bruna B. da Rocha  |  Rebeca F. Ivanicska

mídias na EaD, com alternativas de comunicação e maneiras de utilização 
em contínuo desenvolvimento, ordenam uma permanente atualização e 
flexibilização, objetivando incorporar esses meios nas atividades docentes e 
discentes na EaD. (SANTOS et al, 2006). 

 Nesse âmbito, problematizar acerca da (re)significação da inovação no 
Ensino Superior requer uma análise consubstanciada na formação docente, 
tendo em vista que os professores, com suas experiências e saberes, são 
considerados protagonistas no que se refere ao enfrentamento dos desafios 
e, sobretudo, no que tange ao planejamento e implementação de práticas 
inovadoras. 

Por essa razão, a proposta do presente capítulo é provocar uma reflexão 
sobre as relações entre a formação docente e as inovações pedagógicas no 
Ensino Superior. Para a consecução desse objetivo, organizamos este texto 
em duas partes: a) discussão sobre a formação de professores, com foco na 
transposição de paradigmas tradicionais e b) dimensões da promoção de 
práticas inovadoras no Ensino Superior. 

Assim, esperamos contribuir para uma problematização das 
configurações curriculares, com a promoção e advento de práticas 
inovadoras como ferramentas tecnológicas para o favorecimento do ensino 
e aprendizagem, com propósitos dinâmicos, potencializando aulas mais 
dialógicas e contextualizadas.

2 A importância da formação docente na transposição de paradigmas 

A universidade, instituição alicerçada no bojo social da busca e 
sistematização do conhecimento, possibilita a troca de saberes adquiridos 
pela humanidade no seu processo evolutivo. Locus da expansão intelectual 
na modernidade, como constructo erigido da efervescência social, também 
sofre os efeitos das mudanças de paradigmas sociais, dos interesses e anseios 
da sociedade. 

Conforme advoga Marilena Chauí (2019), verifica-se, na sociedade de 
consumo, a transformação dos direitos sociais em bens e serviços negociáveis 
no mercado. Por consequência, a educação, direito social, lamentavelmente, 
tem sido introduzida em uma sistemática operacional, destinada a um fim 
específico, consubstanciado no serviço do consumo e do capital, haja vista 
que a informação e a produção da informação e do conhecimento, tornam-se, 
então, mercadorias.

Nesse sentido, as buscas pela descoberta intelectual, assim como a 
valorização da liberdade do pensamento crítico sobre a realidade, tornam-se 
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objetos de consumo negociáveis, desnaturando a universidade e a liberdade de 
pensamento, dando lugar a uma sistemática em que a capacidade intelectual 
humana é instrumentalizada a serviço do capital.  A esse respeito, Chauí 
(2019, p. 1) dispôs que 

[...] a escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma 
empresa, uma igreja é uma empresa e, evidentemente, o Estado é uma empresa. 
Deixando de ser considerada uma instituição pública regida pelos princípios 
e valores republicano-democráticos, passa a ser considerado homogêneo ao 
mercado. Isto explica porque a política neoliberal se define pela eliminação 
de direitos econômicos, sociais e políticos garantidos pelo poder público, em 
proveito dos interesses privados, transformando-os em serviços definidos pela 
lógica do mercado, isto é, a privatização dos direitos, que aumenta todas as 
formas de desigualdade e exclusão.

A autora ainda contextualiza que “em outras palavras: a absorção do 
espaço-tempo do capital financeiro [...] conduzem ao abandono do núcleo 
fundamental do trabalho universitário, qual seja, a formação” (CHAUÍ, 
2003, p. 11). Assim sendo, questiona-se: deve o professor ser formado sob a 
égide de uma lógica subserviente à volatilidade mercadológica, transferindo 
e absorvendo conhecimentos sistematizados a fim de que sirvam ao capital e 
não à liberdade e a construção intelectual humanas? 

Na contemporaneidade, ainda é possível observar o educando inserido 
em uma dinâmica que o coloca na configuração mecanizada em face do 
educador, sendo que ao primeiro cabe apenas absorver a informação e, ao 
segundo, transmitir, objetivamente, determinado saber a fim de que esse seja 
memorizado pelo educando. Diante disso, Maria Gottshchalk defende que as 
práticas educativas no ocidente reputam a criança à concepção do humano que, 
ignorante de tudo, é desprovido de qualquer saber ou entendimento, devendo 
“ser preparado para repetir o que o que fazem os adultos” (GOTTSCHALK, 
2007, p. 461).

Complementando o exposto, Paulo Freire (1987) salienta que a 
maneira com que a educação está disposta demonstra uma prática que visa 
a transformação do aluno em um receptáculo memorizador de informações 
passadas pelo educador. Nesse ínterim, a “educação bancária”, assim nomeada 
pelo autor, reduz o aluno a apresentar uma atitude passiva da memorização dos 
conhecimentos que, por vezes, podem ser totalmente estranhos às vivências 
cotidianas do educando. Nesse sentido,

a narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização 
mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em 
“vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais 
vá enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor educador será. 
Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. 
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(FREIRE, 1987, p. 33).

De maneira semelhante, a concepção da universidade operacional 
vigente, elucidada por Chauí (2003, p. 7), interliga-se sincronicamente à 
concepção de educação bancária proposta por Freire. Isso ocorre porque a 
universidade, enquanto instituição social, fragmenta-se na competitividade 
mercadológica, abandonando a formação, na medida em que apenas deposita 
no aluno um saber a ser memorizado. Diante de tal realidade, a docência passa 
a ser “entendida como transmissão rápida de conhecimentos, consignados em 
manuais de fácil leitura para os estudantes, de preferência ricos em ilustrações 
e com duplicata em CD-ROM”. 

Ainda de acordo com Chauí (2003, p. 9), diante da transformação 
sofrida pela educação (e pelos direitos sociais como um todo), confirma-se a 
ideia da necessidade de inovação, pois

[...] os grandes centros de pesquisa só conseguem financiamentos públicos 
e privados se continuamente “provarem” que estão alcançando novos 
conhecimentos, uma vez que a avaliação deixou cada vez mais de ser 
feita pelos pares e passou a ser determinada pelos critérios da eficácia e da 
competitividade”.

Outrossim, na medida em que a massa de educandos se adapta às 
prescrições que lhe são dadas no modelo “bancário”, mais se alienam do 
direito de terem vontades e finalidades próprias, tornando-se mais preparados 
para o cumprimento dos desígnios que lhes são designados pelas minorias 
dominadoras; “na verdade, o que pretendem os opressores é transformar a 
mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime’ e isto para que, 
melhor adaptando a esta situação melhor os domine” (FREIRE, 1987, p. 34).

Diante do caminho que o indivíduo percorre no ambiente universitário 
com vistas à obtenção de uma titulação profissional, origina-se a problemática 
da adaptação das práticas pedagógicas aos avanços tecnológicos e mudanças 
da dinâmica social. Oprimido diante da memorização mecânica e sistemática, 
a ele imputada durante o processo de aprendizagem, o educando está, então,  
pronto para atender passivamente, cada vez mais, às exigências de quem o 
domina. 

Freire (1987) afirma que os modelos tradicionais “proíbem” as 
dificuldades dos educandos, na proporção em que o professor propõe a 
apreciação de um fenômeno, se apossa desse, explicando-o de maneira narrativa 
aos educandos e, não colocando o fenômeno ou objeto à apreciação destes 
para que dialogicamente o apreciem e formem interpretações subjetivamente 
plurais. O docente narra o fato ou objeto para que seja memorizado e não 
problematizado. A partir disso, o educando é proibido, ao mesmo tempo, de 
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inserir-se criticamente no meio social, Freire (1987, p. 21) explica que:
aí está uma das razões para a proibição, para as dificuldades [...] no sentido de 
que as massas populares cheguem a “inserir-se”, criticamente, na realidade. É 
que o opressor sabe muito bem que esta “inserção crítica” das massas oprimidas, 
na realidade opressora, em nada pode a ele interessar. O que lhe interessa, pelo 
contrário, é a permanência delas em seu estado de “imersão” em que, de modo 
geral, se encontram impotentes em face da realidade opressora, como “situação 
limite” que lhes parece intransponível.

Diante da efervescência social, das mudanças que nela ocorrem 
forçando a adaptação do campo universitário, há teóricos que defendem 
que o caminhar do aprendizado, no Ensino Superior, deve se desdobrar para 
que haja a adequação às exigências mercadológicas, assim como enfatizam 
Wiebusch e Valderez ao afirmarem que “a universidade necessita estar 
cada vez mais articulada com o mercado de trabalho, com as demandas da 
contemporaneidade e com a futura profissão dos estudantes e, por isso, a 
necessidade de inovação curricular” (WIEBUSCH; VALDEREZ, 2018, p. 
161).

Diante de tal posicionamento, uma atenta análise fomenta as 
inquietantes reflexões: a adaptação às exigências mercadológicas implica 
em transformar os educandos em autômatos? Ademais, à medida em que o 
capital deseja tais autômatos, menos críticos, é que se faz mais imperioso para 
a prática de uma pedagogia do oprimido, que o liberte da impossibilidade de 
criticar a própria realidade? 

De modo consequente, alienar o humano, de sua consciência crítica 
sobre o mundo e sobre as relações interpessoais em que se insere socialmente, é 
desumanizar, automatizar, oprimir. O que interessa a essas práticas é retirar do 
humano sua capacidade crítica, transformando a mentalidade dos educandos 
e não a situação opressora “e isto para que, melhor adaptando a esta situação 
melhor os domine” (FREIRE, 1987, p. 34).

A despeito disso, Paulo Freire propõe, então, em 1987, uma pedagogia 
do oprimido, que continua sistematicamente sendo inovadora, sobretudo na 
contemporaneidade, dada a profundidade de sua capacidade emancipatória 
da consciência humana. Ele apresenta uma pedagogia em que o educador 
não é mais simples narrador da verdade dos fatos e fenômenos, possibilitando 
que o educando deixe de ser apenas receptor de informações que devam ser 
objetivamente memorizadas, um modelo em que o educador aprende enquanto 
ensina e, que o educando é parte do processo pedagógico no qual também 
ensina, dialogicamente, refletindo, criticando e, efetivamente, pensando sobre 
o fato ou fenômeno observado (e não mais apenas descrito pelo educador, mas 
sim posto em perspectiva crítica). 
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O Ensino Superior inova quando a docência articula e emancipa o 
pensamento humano de quem nele se forma. Dado isso, diante desse horizonte 
de valorização da intersubjetividade como maneira de “aprender ensinando” 
e “ensinar aprendendo”, os simples argumentos da autoridade de professor 
já não são válidos sozinhos, é necessário que a autoridade docente seja 
acompanhada do respeito às subjetividades que ali estão para se emanciparem. 
Dessarte, Freire, então, reporta que “o pensar do educador somente ganha 
autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados pela 
realidade, portanto, na intercomunicação” (FREIRE, 1987, p. 37).

Em face disso, ainda em consonância com as correntes teóricas já 
mencionadas, Masetto (2004, p. 200) também resguarda, entre outras coisas, 
alternativas que se relacionam com as diretrizes sugeridas por Freire, na 
perspectiva  em que estimula práticas dialógicas no aprendizado, ampliando 
a percepção do fenômeno ou objeto considerado pelo sujeito cognoscente. 
Considerando ainda os registros cibernéticos que pautam as diversas discussões 
e práticas didáticas, o autor ressalta a importância da exploração de tecnologias 
informáticas, como por exemplo, a proposta de atividades a distância. Dessa 
maneira, preconiza-se necessidade da: 

[...] substituição da metodologia tradicional, baseada apenas em aulas 
expositivas, por metodologias que favoreçam o alcance dos vários objetivos 
educacionais, estimulem o aluno para aprender e possibilitem sua participação 
no processo de aprendizagem [...] a exploração das novas tecnologias, baseadas 
na informática, telemática, internet, propiciando atividades a distância, fora 
do espaço sala de aula, ao mesmo tempo estimulando o aluno para o encontro 
com o professor e os colegas (MASETTO, 2004, p. 200).

Estruturando-se, assim, uma pedagogia que liberte, que desautomatize 
diante da insurgência automatizante mercadológica, humanizando, 
oferecendo, ao sujeito, ferramentas para pensar a realidade criticamente, para 
compreender os porquês, para conhecer a si próprio e as estruturas com as 
quais interage e que o cercam.

3 Dimensões da promoção de práticas inovadoras no Ensino Superior

Na contemporaneidade, os meios tecnológicos avançam de maneira 
veloz – por vezes até assustadora – não nos permitindo apenas ignorá-lo, pelo 
contrário, somos quase que reféns. Além dessa faceta surreal e inovadora, o 
uso massivo pela sociedade, como um todo, impõe a sua utilização mesmo 
nas práticas mais cotidianas, operando mudanças significativas nos próprios 
sujeitos. As novas gerações, como exemplo, sequer conheceram aquele mundo 
mecânico e hostil. É a chamada “era da informação” (STEWART, 1998).
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Com a vertente educacional não foi diferente, mesmo nas etapas mais 
básicas do ensino. No Ensino Superior, há décadas que os meios inovadores 
são utilizados, compondo os currículos de diversas disciplinas. A título de 
ilustração, o ensino a distância, no Brasil, originou-se em meados de 1970, 
pautado na Educação Superior, proporcionando discussões e pesquisas sobre 
sua efetividade e o seu alcance. Até então, desde 1904, já existiam alguns 
modelos de ensino profissionalizante, supletivo e até de educação básica, que 
funcionavam por correspondência (GUARANYS; CASTRO, 1979), uma 
significativa adaptação para a época.

Nesse contexto, as tecnologias como ferramentas educacionais 
propagam-se de maneira exponencial, “impondo” a sua utilização pelas 
universidades e por professores, em uma composição híbrida de práticas 
digitais e analógicas. À vista disso, os currículos da educação básica e superior 
são alvos do que categorizamos como o “imperativo da ciborguização” (SALES, 
2013, p. 231), surtido da complexificação e transformação dos planejamentos 
e das práticas curriculares por meio da intensiva e extensiva incorporação/
fusão com as tecnologias digitais.

E esse efeito de inevitabilidade, da sensação de desconforto profissional, 
é exatamente o que predomina no pensamento acadêmico contemporâneo. 
Na preleção de Shirlei Rezende Sales (2014, p. 231):

tal presença não é da ordem da simples morada. Na verdade, as tecnologias 
operam mudanças no currículo, demandam outros modos de planejar, outras 
formas de organizar os saberes. Afinal, produzem outras formas de conhecer 
e outros tipos de conhecimento. As tecnologias exigem a ciborguização do 
currículo escolar. O currículo ciborgue é, portanto, um produto da simbiose 
das práticas curriculares com as tecnologias digitais.

Todavia, não pretendemos tratar esse avanço como ponto negativo. É 
cediço que a atividade acadêmica, especialmente em cursos mais conservadores, 
possui certa resistência à inovação e à remodelação de padrões que não mais 
subsistem, principalmente porque os novos meios exigem do docente uma 
completa renovação didática, seja nas salas de aula presenciais, seja nas virtuais.

Para mais, os métodos de ensino clássicos, ainda presentes em salas 
de aula, acabam por provocar um esvaziamento desses espaços, reprovações, 
ausência de motivação e engajamento dos estudantes, na definição da 
“educação bancária”, há muito criticada por Paulo Freire (1987). Nessa senda, 
a inovação no Ensino Superior se mostra não só como um caminho, mas 
como elemento fundamental, procurando ressignificar os papéis na academia 
e construindo uma aprendizagem mais ativa e significativa.

Não olvidemos que a adoção desse pensamento acarreta significativos 
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desafios de ordem estrutural e organizacional, de maneira que seu enfrentamento 
requer uma responsabilização nos âmbitos individual, coletivo e institucional. 
Além disso, o papel do professor, das associações docentes e das universidades 
é justamente esse: romper com os paradigmas clássicos e obsoletos de ensino, 
promovendo a prática de ideias inovadoras na Educação Superior.

Isso porque, comumente, a formação docente é subdivida em inicial 
e continuada. Portanto, essa formação não se inicia no ingresso do sujeito 
na universidade, mas, de fato, com as diversas experiências escolares que ele 
adquire desde a sua infância e vai complementando ao longo da vida (MELLO, 
2000). São esses saberes que o constituem e paulatinamente somam-se ao 
desenvolvimento de sua identidade docente.

Por conseguinte, observamos que, ao longo de seu percurso, o 
indivíduo alia tais vivências e concepções ao que denominamos de formação 
inicial e formação continuada, sendo a formação inicial – seja em nível 
técnico ou superior – como aquela que objetiva preparar o docente para 
encarar os mais variados desafios da docência na contemporaneidade, Noutra 
margem, a formação continuada objetiva a reflexão acerca da prática e do 
aperfeiçoamento da atividade docente, visando a encontrar soluções para 
os problemas encontrados no cotidiano escolar (MELLO, 2000). Ambas se 
mostram como essenciais para uma prática pedagógica qualificada.

A manutenção eterna de um sistema disfuncional apenas pela (des)
virtude de um passado funcional não se explica, já que os altos custos 
comumente são levantados como empecilhos para o uso da tecnologia, 
uma vez que não servem a esse propósito, pois há a inserção desses meios 
como métodos práticos e eficientes, seja por alunos, por professores ou pelas 
universidades. Dessa forma, os indivíduos já não são mais os mesmos para 
os quais esse sistema foi idealizado, assim como toda comunidade acadêmica 
passou por transformações, derivadas do meio social.

Um ensino que pretenda transformar esse ideal de “educação bancária”, 
que é prática recorrente nas universidades públicas e privadas no Brasil, deve 
se aproveitar de todos os meios tecnológicos possíveis, compreendendo que

mais do que ensinar conteúdos disciplinares, professores ensinam e ajudam 
as pessoas a se educarem e a se construírem como sujeitos autônomos 
singulares, utilizando as melhores ferramentas oferecidas pelo saber e pelo fazer 
acumulados pela humanidade (GÓMEZ, 2014, p. 142).

Diante disso, as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
assumem um papel necessário, porém, não exclusivo, uma vez que inovar não 
se resume à utilização de ferramentas tecnológicas, mas se firma na construção 
de uma nova epistemologia a respeito da prática docente. É “assumir a 
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inovação como pressuposto orientador da prática educativa” (PENSIN; 
NIKOLAI, 2013, p. 34). Logo, propicia momentos formativos relacionados 
a práticas pedagógicas, com encontros para refletir e repensar o modo de 
ensinar, definindo quais serão as estratégias de ensino para que, de fato, o 
ensino seja inovador.

Inovar, no Ensino Superior, implica em responsabilidades individual, 
coletiva e institucional, demandando mudanças nas práticas pedagógicas e 
avanços nas ações educativas. Tal postura impõe aos docentes um olhar crítico 
para as inovações, abertura para o novo e autorreflexão sobre a forma sobre 
como essas inovações se projetam em sua formação, objetivando ressignificar 
o conceito de inovação e os fundamentos teórico-metodológicos advindos 
dessas novas compreensões (SORDI, 2020).

Na seara educacional, vislumbramos diversos estudos que buscam 
refletir, problematizar e propor caminhos para uma nova postura na educação 
superior brasileira, o que evidencia essa mudança de paradigma no ensino 
docente. Faremos uma breve análise desses estudos, demonstrando suas 
conclusões no intuito de provocar uma melhor problematização do tema. 

A começar pela pedagogia e propostas inovadoras nas universidades 
brasileiras, Couto (2013) percebeu que há uma relevante preocupação acerca 
da política de expansão das universidades públicas, no entanto, essa proporção 
não é acompanhada no planejamento de políticas de formação pedagógica 
para os professores. Diante desse panorama, resta patente a necessidade de 
uma formação continuada, tematizando práticas pedagógicas, inovações no 
ensino e metodologias de ensino e avaliação, uma vez que “os saberes são 
elementos constitutivos da prática docente. O professor deve conhecer sua 
matéria, sua disciplina e seu programa” (TARDIF, 2010, p. 39).

No que tange à relação entre inovação e o uso dos meios tecnológicos, 
Toebe (2016) traz à tona as mudanças e melhorias que as tecnologias 
educacionais podem proporcionar à formação inicial dos professores, em 
razão de permitirem uma consistente inovação curricular e metodológica. 
Conclui, ao fim, que essa integração demanda ações desde a atuação docente 
até a gestão educacional, primando pela importância da fluência tecnológica 
no Ensino Superior para a inovação pedagógica.

Sobre as TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação – há 
estudos que destacam sua relevância, aliada ao desenvolvimento profissional 
docente e à aprendizagem ubíqua, uma vez que essa “envolve todos os 
processos de aprendizagem apoiados pelas diversas tecnologias da informação 
e comunicação disponíveis, incluindo as tecnologias móveis e sem fio, mas 
não se limitando a elas” (SACCOL, 2010, p. 29). 
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Em complemento, Valleta (2015) assevera que é possível aprender, por 
intermédio da interação e comunicação entre pessoas e objetos. Isso pode 
ocorrer, inclusive, por intermédio das tecnologias digitais.  Destaca-se, assim, 
a importância de investimentos na formação de professores, tanto no âmbito 
inicial, quanto na formação continuada, tendo em vista a imprescindibilidade 
de ambas as etapas para a constituição da identidade do professor e, quiçá, a 
superação dos enfrentamentos vivenciados no exercício do ofício.

Ainda sobre práticas inovadoras, agora aliadas ao uso das TDICs – 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – Vidal (2015) se propôs 
a entrevistar docentes em busca de histórias de vida e experiências pessoais. 
Para tanto, selecionou 10 (dez) professores que tiveram integração das TDICs 
na prática pedagógica somados a 10 (dez) anos de prática docente no Ensino 
Superior. Classificou, ainda, o seu estudo em cinco categorias: cultura digital; 
encontro com o universo das TDIC; aprendizagem com TDIC; concepções de 
inovação pedagógica e tecnológica com TDIC. Suas conclusões reconheceram 
o estudante como protagonista do processo de ensino e aprendizagem 
e conferiram ao docente a possibilidade de autoavaliação, reflexões e 
reconstruções acerca da prática pedagógica.

Nesse ponto, é importante sobrelevar a imperiosidade de cooperação 
entre todos os entes acadêmicos para que tais caminhos venham a surtir efeitos, 
seja a curto, seja a longo prazo. Dizemos isso porque o uso específico de certas 
tecnologias, conjugado com a “ausência” de preparação – quiçá até disposição 
– de alguns profissionais docentes, gera uma perda de recursos valiosos em 
razão da sua subutilização. É o que concluiu Bortolato (2016), ao investigar 
o processo de inovação no uso do Moodle5 e suas consequências nas práticas 
pedagógicas dos professores de Ensino Superior.

A pesquisadora trouxe como conclusão um desfecho (in)esperado, no 
qual ela própria não acreditava: em que pese o fato dos professores terem o 
domínio das tecnologias da informação e comunicação em suas vidas pessoais, 
ao partir para o terreno acadêmico, se valiam do Moodle apenas como um 
local de avisos, entrega e avaliação de trabalhos, o que evidencia, a nosso 
ver, uma certa resistência acadêmica na utilização da tecnologia educacional, 
mesmo quando disponibilizada pelas universidades.

Essa resistência ao uso das tecnologias é oriunda, em demasiada forma, 
do próprio docente, ou pelo seu ambiente de formação inicial, ou por ter 
experienciado grande parte de sua formação continuada – ou toda ela – nos 

5 Moodle é uma plataforma de aprendizagem projetada para fornecer a educadores, administradores 
e alunos um único sistema robusto, seguro e integrado para criar ambientes de aprendizagem 
personalizados (MOODLE, 2020).
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métodos pedagógicos outrora existentes, inerte a qualquer envolvimento 
tecnológico (OLIVEIRA, 2014). Logo, é quase como um processo 
inconsciente, de autodefesa, por pensar não ser capaz de utilizar a tecnologia 
a seu favor, mesmo com o oferecimento de programas de capacitação como 
o PAAP – Programa de Atividades de Aperfeiçoamento Pedagógico – que 
buscam conduzir o profissional nesse terreno que lhes parece ainda muito 
instável (OLIVEIRA, 2014).

O que tais estudos nos evidenciam não pode ser simplesmente 
negado ou ocultado. Mais do que uma nova era, é o novo modus operandi da 
sociedade. Tecnologia significa praticidade, agilidade, conforto e, em regra, 
melhores resultados acadêmicos (CHIAMENTI, 2012). O momento atual 
é preliminar de uma revolução que se apresenta, já que o status de pandemia 
(Covid-19/2020) e a imposição do isolamento social só notabilizaram o papel 
da tecnologia na sociedade contemporânea, colocando em xeque os métodos 
praticados pelo ser humano, seja qual for a relação interpessoal. 

E essa inovação que está a ser exigida não envolve apenas a 
operacionalização das tecnologias, mas, principalmente, requer uma nova 
didática, um modo de prender a atenção do interlocutor mesmo estando a 
quilômetros de distância, proporcionando um enriquecimento conjunto 
(DEMO, 1998, p. 13). Ao lançarmos novos olhares nessa direção, o caminho 
não pode ser outro senão o de um enriquecimento intelectual e profissional 
mútuo, cumprindo, assim, a missão do ensino e constituindo privilegiados 
espaços pedagógicos (FRANTZ, 2001).

Essa resistência apontada na maioria dos estudos aqui sintetizados – não 
só pelos professores, mas pelas instituições, no geral – salienta a necessidade 
de uma reformulação das práticas pedagógicas na formação docente, desde o 
seu início, com o intuito de conduzir o profissional em formação ao caminho 
inevitável da inovação e, concomitantemente, quebrar o paradigma da 
“educação bancária”, conservadora, propiciando uma formação mais crítica, 
libertadora e dominadora dos meios à sua disposição, em síntese, todo o 
conjunto de características indubitavelmente necessárias à mais zelosa das 
profissões.

4 Considerações finais

Observou-se, a partir da pesquisa empreendida, que as questões 
concernentes à inovação possuem estreita relação com o uso dos meios 
tecnológicos. Os registros cibernéticos, pautados em discussões e práticas 
didáticas, possibilitam a exploração de amplas tecnologias informáticas, como 
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por exemplo, as propostas em EaD. 
Afinal, em se tratando do Ensino Superior, é imprescindível a 

efetivação da articulação da Universidade com as demandas da atual sociedade 
e, sobretudo, com o vindouro mercado de trabalho; por isso, observa-se a 
necessidade de inovação curricular, obtida, no formato basilar, por meio da 
quebra de paradigmas tradicionais ainda arraigados. 

Por obviedade, sendo os professores atores centrais do empreendimento 
de processos educacionais com foco na inovação, é factível a necessidade 
de reformulação/readequação das práticas pedagógicas ainda no contexto 
da formação de professores, objetivando o direcionamento adequado do 
profissional em (re)construção, de modo a coibir resistências e angariar 
perspectivas contemporâneas de uso, por exemplo, das mídias na EaD.  
Propiciando uma formação docente mais crítica, libertadora no que se refere 
à utilização correta dos meios tecnológicos que estejam disponíveis. Como 
consequência, poderá haver a ressignificação dos fundamentos teórico-
metodológicos advindos dessas novas compreensões e, consequentemente, a 
construção de uma nova epistemologia no contexto do Ensino Superior.
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Capítulo 2

FORMAÇÃO DOCENTE EM FOCO: CONCEPÇÕES 
E RELATOS DE UM EVENTO INTERDISCIPLINAR 
QUE INCENTIVA REFLEXÕES PARA UM ENSINO 

PÚBLICO DE QUALIDADE

Régis Vinícius Alves de Abreu1 
Sílvio Geraldo Ferreira da Silva2 

Francislainy Natália da Silva3

Marcela Aparecida de Paula4

1 Introdução

A educação no Brasil tem enfrentado, com o decorrer dos anos, 
problemas relacionados ao lecionar e ao aprender em ambientes 

públicos de ensino. Problemas como o desinteresse de estudantes atrelados à 
falta de recursos e suportes para a atuação docente são alguns dos principais 
dilemas. Além disso, ainda existem muitos impasses propiciados por decisões 
políticas retrógradas, muitas vezes de interesse particular, que contribuem 
para um ensino que pouco favorece a formação cidadã. Destaca-se aqui que 
os motivos para alguns dos problemas da educação brasileira podem estar 
relacionados ao despreparo dos professores em analisar e criticar medidas 
políticas, bem como em adotar ideias diferenciadas e novos modelos de ensino. 
Dessa forma, evidencia a atual necessidade de mudanças que impulsionem 
melhorias na formação de discentes e docentes.

Uma possível forma de realizar melhorias na educação pública é o 
incentivo à formação de professores reflexivos. O termo professor reflexivo 
baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão, que 

1 Titulação: Mestre em Agroquímica – UFLA (2020) e Graduado em Química – UFLA (2018). 
E-mail: regisdna7@gmail.com

2 Titulação: Mestrando em Letras – UFLA e Graduado em Letras, Língua Portuguesa/Língua 
Inglesa e suas Literaturas – UFLA (2017). E-mail: silviosilva57@yahoo.com.br

3 Titulação: Mestranda em Educação Científica e Ambiental – UFLA e Graduada em Química – 
UFLA (2018). E-mail: francislainysilva@gmail.com

4 Titulação: Mestranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática – UFLA e Graduada em 
Química – UFLA (2018). E-mail: francislainysilva@gmail.com
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caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de 
ideias e práticas que lhe são apresentadas. Diante disso, um relevante modo de 
proporcionar a reflexão de professores trata-se de encontros em grupos com 
integrantes com diferentes vivências. Por meio de reflexões em grupo, pode-
se ter acesso aos dilemas educacionais, políticos e sociais, enfrentados pelo 
professor em formação e atuante.

Neste contexto, este trabalho tem a finalidade de expor críticas e 
reflexões por meio de discussões e trocas de experiências de um evento 
interdisciplinar, contribuindo para a formação inicial e continuada de docentes 
reflexivos. Almeja-se ainda, desenvolver possíveis justificativas e soluções para 
diversos problemas sociais enfrentados, favorecendo um ensino de qualidade 
que visa a formação de cidadãos críticos e reflexivos preparados para atuarem 
nos diferentes contextos da sociedade.

2 Desenvolvimento

O Encontro Geral, “VIII Encontro Geral PIBID UFLA - Sentidos 
da Educação e da Formação Docente em Tempos de Retrocessos”, trata-se 
de um evento anual da Universidade Federal de Lavras, localizada no sul do 
estado de Minas Gerais. O evento de foco deste estudo foi realizado nos dias 
26 e 27 de maio de 2017 e contou com uma programação sequencial de 
minicursos reflexivos com diferentes temas que propiciaram discussões entre 
os participantes. Este encontro contou com a presença de estudantes - bolsistas 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID - e 
professores dos diferentes cursos de licenciatura da universidade. O evento foi 
organizado pelo citado programa que favorece a formação inicial, continuada 
e pessoal por meio de teorias, reflexões e práticas docentes.

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
trata-se de uma proposta que possibilita que discentes das licenciaturas 
participem de forma prática, com metodologias teóricas e experimentais 
no ensino, o que possibilita o desenvolvimento tanto dos alunos quanto 
dos acadêmicos por meio de trocas de conhecimento e vivências durante o 
processo. Com isso, o programa estabelece conexões entre a educação pública 
básica e as universidades públicas através de preparação de aulas e atividades 
que são executadas nas escolas (PAULINO, 2020). Além disso, o programa cria 
eventos e ambientes de discussões sobre a educação, o que favorece a formação 
inicial de professores através das interações e das trocas de experiências.

No primeiro momento do evento, foi realizada uma abertura na qual os 
próprios participantes puderam expor seus talentos em apresentações artísticas 
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e musicais, envolvendo os que estavam presentes. É válido mencionar que é em 
momentos de interação como este que muitos se comunicam e estabelecem 
relações entre si, o que pode favorecer diálogos posteriores e até mesmo uma 
proximidade maior entre os PIBID’s de diferentes disciplinas.

Logo após a abertura, os bolsistas foram divididos em salas, de acordo 
com suas escolhas, para os minicursos. Todos eles eram relacionados à educação, 
formação inicial e continuada e/ou aspectos políticos e socioculturais que 
influenciam na educação pública. É interessante dizer que os minicursos 
abordaram relatos, discussões, trocas de experiências e reflexões de acordo 
com seu respectivo tema/foco.

2.1 Debatendo relações entre ciência e religião na educação básica: desafios em 
tempos de escola sem partido

O minicurso abordou o Movimento Escola Sem Partido (MESP) e 
as suas características. Com base no MESP, o professor estaria limitado a 
seguir regras que inibem qualquer posicionamento pessoal, tentando deixar 
o docente “neutro” ao  lecionar conteúdos, como explícito no excerto abaixo:

tanto o ideário Positivista como o Movimento Escola sem Partido possuem 
pretensões de atribuir um caráter de neutralidade às atividades humanas, 
afirmando que seus preceitos seriam isentos de qualquer ideologia, valor ou 
interesse de classe social. No entanto, um breve olhar para a História revela que 
a defesa da neutralidade tem como pano de fundo o objetivo de negar o caráter 
histórico da luta de classes e dos próprios sujeitos, na busca por estabelecer 
a hegemonia da classe dominante (DA SILVA DARCOLETO; KRELING, 
2020, p. 105).

Com base no exposto, é necessário que a sociedade avalie opiniões 
acerca de diversos acontecimentos política, levando em consideração um 
contexto histórico e científico. Com isso, pode-se criticar a imparcialidade 
cogitada no MESP e inferir que, mesmo quando alguém tende a ser “neutro” 
em algum assunto, na verdade já está favorecendo mesmo sem perceber, algo 
ou alguém que geralmente é o lado mais forte.

Infelizmente, um “lado poderoso” costuma promover ações que 
favorecem apenas as partes que lhes são convenientes, deixando de lado 
qualquer hipótese de igualdade social. Desta maneira, pode-se destacar o quão 
desprimoroso é este projeto de escola sem partido, pois não contribui, em 
vertente nenhuma, para a formação cidadã (MOTTIN, 2020).

Ainda, o minicurso falou sobre ciência e religião, assunto que se 
mostra extremamente relevante em qualquer contexto escolar e que deveria 
ser discutido mais vezes, pois uma forma de “abrir” um pouco a mente 
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para novas concepções é conhecendo explicações distintas sobre um mesmo 
assunto. Dessa forma, pode-se enxergar diferentes visões de argumentações 
que costumam ser faladas na escola ao

lecionar diversos conteúdos de disciplinas. Por exemplo, o criacionismo 
e evolucionismo, em Biologia ou Química, que ainda são vistos como teorias 
polêmicas, por não condizer com a crença de muitas pessoas (MOTTIN, 
2020).

Ao falar a respeito de ciência e religiões na escola, foi de unânime 
acordo que o respeito às diferenças é primordial, principalmente por se tratar 
de uma abordagem educativa que acontece em uma instituição de ensino. É 
possível perceber que a ciência não almeja conflitos com a religião, uma vez 
que a própria ciência se considera mutável e errante, por isso as pesquisas 
científicas são constantemente refeitas para aprimorar as explicações que hoje 
nos satisfazem.

Cabe destacar a necessidade de desmistificar a concepção positivista 
da ciência para as pessoas, pois a ciência está em constante evolução e, 
como foi dito anteriormente sobre imparcialidade, muitos dados científicos 
publicados visam favorecer algo ou alguém. Assim, há grande necessidade de 
senso crítico do espectador, quer seja, professor, aluno ou cidadão de qualquer 
área de atuação, reforçando mais uma vez a importância do ensino crítico 
sobre os interesses envolvidos, fato que o Movimento Escola Sem Partido 
tenta sucumbir da educação pública básica. Dessa forma, é necessário que a 
sociedade, como um todo, procure, investigue e reflita sobre tudo o que está 
sendo lido e publicado, com base em acontecimentos científicos, políticos e 
sociais.

2.2 Discursos sobre o PIBID frente a formação inicial e continuada de 
professores

Nesta sala temática, houve discussões a respeito de representações 
constituídas pelo contexto social e pelo docente em exercício, desde a formação 
inicial até a continuada. Assim, com base no contexto vivenciado, conjuntura 
política e social, julgou-se necessário realizar discussões a respeito do suporte 
da escola e da política aos professores e também sobre a eficiência de materiais 
didáticos. Com isso, o levantamento dessas questões estava embasado em 
problematizações de experiências vivenciadas em aulas elaboradas pelo PIBID 
e realizadas em escolas públicas parceiras, de modo a refletir e realocar o 
professor ou professora como sujeitos da ação na sala de aula e em ambientes 
formais e não-formais de aprendizagem (ABREU, 2020).
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A princípio, discutiu-se sobre o fato de a educação no país estar sendo 
classificada em duas categorias: o ensino que incentiva a continuidade dos 
estudos e o ensino menos favorecido. Para pensar em todo o contexto da 
educação, é necessário perceber o objetivo das escolas e o que está sendo feito 
para este objetivo seja

alcançado. Infelizmente, as escolas que possuem um ensino mais 
efetivo são as que possuem melhores recursos. Com isso, algumas escolas 
enfrentam grandes problemas principalmente no que tange a falta de verbas 
para despesas. Não são todas as unidades de ensino que podem fornecer 
boa estrutura, quadra poliesportiva, alimentação, projetos que incentivam a 
cultura e a educação.

Os recursos das escolas e a renda familiar voltada para os estudos dos 
alunos estão diretamente relacionadas ao interesse dos alunos em estudar 
e suas perspectivas de vida. Afirmar que para a escola ser boa depende 
exclusivamente da verba seria um grande equívoco, uma vez que há escolas de 
grandes nomes que possuem uma verba significativa para investir no ensino 
de qualidade para os alunos, mas, por suas idealizações limitadas, acabam por 
se tornarem instituições preparatórias para exames e vestibulares. Portanto, 
por algumas escolas possuírem poucos recursos voltados para o ensino, 
muitos alunos se apresentam desmotivados e sem interesse devido ao modelo 
pedagógico utilizado em diversas escolas públicas. Outro fator significativo 
trata-se de estudantes que, por precisarem trabalhar ainda adolescentes, não 
conseguem se dedicar aos estudos de forma a explorar suas potencialidades. 
Tais casos podem gerar grande evasão de alunos da educação básica e, em 
muitas situações, proporcionar uma base de estudos relativamente frágil.

Devido às situações citadas anteriormente e diversos outros fatores, 
faz-se necessário uma intervenção escolar em que os alunos tenham a 
oportunidade de desenvolver e compreender conceitos, podendo investir em 
si mesmos e em suas carreiras acadêmicas. As escolas precisam proporcionar 
momentos oportunos para oferecer um ensino diferenciado que, por meio 
de indagações, faça com que os alunos participem de forma ativa, podendo 
desenvolver habilidades e competências que no ensino tradicionalista não 
teriam tal momento de participação.

O PIBID promoveu nas escolas um ensino diferenciado por investigação 
no qual, por meio de indagações e questionários, há um levantamento de 
ideias prévias dos alunos. A partir de uma problematização inicial, os alunos 
constroem um conhecimento juntamente com o professor aprimorando suas 
habilidades argumentativas e podendo identificar e reconhecer variáveis, 
além de propor possíveis soluções com justificativas plausíveis embasadas em 
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conceitos científicos. Também são consideradas as construções de abordagens 
e metodologias que sejam adaptáveis em diversos contextos. Ainda, tem-se 
momentos voltados para a prática reflexiva para os bolsistas observarem a si 
mesmos e ao contexto escolar, podendo se autoavaliarem e destacarem suas 
evoluções e retrocessos. Os próprios bolsistas podem recapitular o que foi 
realizado, contribuindo para o aprimoramento pessoal e profissional.

Durante a estadia no programa, bolsistas, juntamente com os 
supervisores e orientadores, criam propostas e materiais didáticos, como: Kit’s, 
sequência de aulas, livros, entre outros. Neste programa, os bolsistas também 
vivenciam momentos de pesquisas em que podem desenvolver habilidades 
nas escritas, criando resumos científicos, artigos e monografias. Em meio às 
discussões, discentes opinaram que, os estágios costumam dar muito foco 
aos seminários e apresentações de diversos assuntos. Portanto, sugeriram que 
estágios supervisionados na graduação deveriam ser semelhantes às práticas 
do PIBID. Assim, seria necessária uma participação ativa dos graduandos, 
além de muita dedicação, já que iriam participar da realidade do ambiente de 
trabalho, trazendo os problemas da escola para discussões na universidade e 
levando soluções da universidade para aprimorar métodos de ensino utilizados 
nas escolas.

Os estágios não costumam trabalhar de forma a propor soluções de 
problemas atuais enfrentados nas escolas, como a indisciplina e a falta de 
respeito dos alunos com o professor. Um tempo maior em disciplinas de 
estágios ou parcerias com o PIDIB, talvez possa favorecer discussões e ações 
que minimizem estes problemas, uma vez que muitos graduandos desanimam 
de seguir a carreira docente pela falta de prestígio da profissão, sem contar 
o salário baixo, o que chega a ser humilhante para professores da educação 
básica (ABREU, 2018).

Outra temática mencionada durante as discussões do minicurso foi a 
concepção de um bom professor, que é aquele faz mais do que foi proposto 
para ser feito; vai além do quadro-negro e das salas fechadas, criando ideias 
que inovam as aulas. Além disso, cabe aqui destacar que, ao lecionar, o docente 
como um ser político, precisa trabalhar a importância da educação política nos 
sistemas de ensino, instruindo os estudantes a atuarem na sociedade de forma 
a discordar de tudo o que desfavorece minorias direta ou indiretamente.

O professor, juntamente com os alunos, tem a possibilidade de 
argumentar e propor grandes soluções para problemas sociais, estranhando 
o natural e denunciando o absurdo. Isto é possível com mudanças de 
hábitos durante as aulas, como a utilização de ensino investigativo, que, por 
questionamentos e discussões, proporciona a participação ativa dos estudantes 
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(SUART; MARCONDES, 2017).
Aprimoramentos no contexto escolar não são tão simples, porém, 

seus resultados fazem toda a diferença na vida do estudante, pois mudam as 
perspectivas, incentivam a ir além, elevando as habilidades dos estudantes, 
contribuindo significativamente para o desenvolvimento e avanço de níveis 
cognitivos, bem como a elevação dos níveis de alfabetização científica dos 
mesmos. Ser professor significa fazer parte das mudanças no ensino e atuar 
de forma ativa. Assim, o PIBID trata-se de um programa que incentiva o 
docente, em formação ou atuante, a ser um profissional que motiva cada 
aluno a aprender de sua forma singular, para que eles possam sonhar mais alto 
elevar suas competências, contribuindo para uma sociedade mais unida, ativa 
e empática. A mudança ocorre aos poucos, há muitas lutas e resistências para 
os docentes que almejam uma educação de qualidade e, perceber que todo o 
trabalho realizado até aqui está sendo contributivo, já é algo para impulsionar 
educadores e educandos a continuarem atuando de forma significativa no 
ensino.

2.3 A influência de culturas e políticas nos métodos de ensino em diferentes 
países

Neste minicurso, ao investigar as diferentes formas ensinos em diversos 
países, notou-se que a qualidade de ensino está diretamente relacionada à 
cultura que eles partilham, tais costumes também mudam a visão dos pais 
sobre “o que seria uma educação de qualidade para os meus filhos?”. É comum 
na Coréia do Sul ver o jovem dedicar mais de dez horas diárias aos estudos, já 
no Chile ou no Brasil meia hora de dedicação extracurricular é o “suficiente”, 
isso ocorre por causa dos objetivos dos educadores, esforço do aluno e 
das prioridades políticas do país em questão. A educação escolar depende 
principalmente da economia, considerando exceções, mas, resumidamente, a 
classe bem desenvolvida possui os melhores educandários, com isso conseguem 
um bom desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 
– PISA. (PISA, 2018).

A avaliação - PISA - é aplicada todos os anos, obrigatoriamente, para os 
alunos após o término da escolaridade fundamental, na faixa dos 15 anos, e tem 
por objetivo comparar o desempenho dos estudantes em algumas escolas de 
países diferentes. A avaliação é dividida em três etapas: Matemática, Ciências 
e Leitura. Cultura (2013) explicita que Xangai, na China, vem ocupando o 
primeiro lugar no ranking nas três matérias cobradas e o Peru, localizado na 
América do Sul, ficou em última colocação entre todos os países participantes. 
Já o Brasil ficou em 58º em Matemática, 55º em Leitura e 59º em Ciências, 
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dentre os 65 países de escolas participantes do PISA em  2012 (Portal EBC, 
2013).

De acordo com Cultura (2013), o Chile ficou em 43º na escala de 
desempenho do PISA e foi conceituado o melhor sistema de ensino na América 
Latina, apesar de haver grande desigualdade social e ser subdesenvolvido, a 
população toda compreende e apoia a educação como sendo a etapa mais 
importante para o crescimento de alguém. Por este motivo, há um investimento 
maior do governo e das pessoas, direcionados à educação. Quando se opta 
por investir nos estudos, é necessária uma visão de longo prazo, enxergando 
a melhoria geral do país. A começar pelos cidadãos, que se tornarão bons 
profissionais que vão contribuir significativamente para o desenvolvimento 
do país. Assim, não se evidencia apenas números formados, mas a qualificação 
que os mesmos podem adquirir com uma educação melhorada.

Vale ressaltar que, no Chile há mais alunos em escolas particulares do 
que em escolas públicas e são divididos de acordo com a condição familiar. 
As redes privadas dão mais estabilidade, já que a maioria das escolas neste 
país são pagas. Este é um aspecto negativo, pois toda criança tem direito à 
educação de qualidade sem precisar de pagar a mais por isso. Em média, 70% 
dos pais participam dos estudos extracurriculares dos filhos, o que é positivo 
em comparação a outros países. A educação é a formação de um cidadão e, 
neste processo, o auxílio dos pais é um detalhe de suma importância para seu 
desenvolvimento.

No que diz respeito aos pais e responsáveis dos estudantes, a participação 
ativa é fundamental para um aprendizado extracurricular, pois é um suporte 
e incentivo para estudos, quer seja de conteúdos obrigatórios ou não. Nota-
se que muitos pais entendem a importância e gostam de ajudar os filhos nos 
deveres de casa, mas alguns, por verem que a educação atual está bem melhor 
do que na época em que eles estudaram, alguns acabam pensando que só levar 
seus filhos para a escola já é o suficiente. Destaca-se aqui também que pais 
que trabalham exacerbadamente, possuindo pouco tempo de contato com os 
filhos e seus estudos.

O jovem, até determinada idade, não tem uma noção responsável de 
prioridades, portanto, cabe aos seus tutores lhes ensinarem um modo prático. 
Neste cenário é comum que o estudante se espelhe em colegas, se dedicando à 
outras distrações ao invés de aprofundar em atividades que vão ajudar a ser um 
aluno melhor e mais dedicado. Os investimentos dos coreanos nos estudos dos 
filhos são maiores e a cobrança de retorno por parte dos responsáveis também. 
Por serem poucos os que tem irmãos e a maioria ser filho(a) único(a), isso 
permite ter mais atenção e ajuda, diferentemente do Brasil que por apresentar 
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famílias grandes e de classe média/baixa, os pais acabam ficando “sem tempo” 
de ajudar seus filhos. Assim, esse tempo extra, fora do colégio, precisaria 
ser revisto como uma rotina. Os professores podem ajudar passando mais 
atividades para casa e alertando os pais nas reuniões, para conscientizá- los 
sobre o quão importante é essa participação ativa na educação do filho.

Direcionando o foco para o Brasil, classificado em 53º na escala 
de desempenho do PISA, observa-se que a nação verde e amarela carece 
de importantes melhorias a serem feitas no sistema educacional brasileiro. 
Algumas mudanças positivas podem ser o tempo integral nas escolas, 
educadores capacitados e valorizados, reprovação de projetos de leis que 
desfavorecem a carreira docente, maior implementação de tecnologias no 
ensino, igualdade de direitos educacionais, boa estrutura no ambiente escolar, 
merenda de qualidade, maior investimento político e social, atenção correta 
para portadores de necessidades especiais, entre outros.

Em 2016, foi aprovada uma Medida Provisória, MP nº 746, em que a 
proposta se mostrou nitidamente como um retrocesso para a educação do país, 
pois poucas escolas possuem a estrutura necessária para aderirem ao projeto 
e, as características desta medida deixa claro a ideia de privatização no ensino. 
Os alunos, aos 15 anos, poderiam escolher qual área seguir, inclusive seguir 
um ensino técnico que só os preparariam para o trabalho, sem ter um espaço 
de crítica e reflexão. A MP, ainda contemplava a exclusão de importantes 
disciplinas do Ensino Médio, como a filosofia e a sociologia, o que faria 
com que os professores tivessem menos espaço em sua área de trabalho. O 
Notório Saber (NS), uma das propostas da MP, tem o intuito de aumentar a 
quantidade de lecionadores por vaga de sua profissão, ou seja, quando se tem 
muitas pessoas concorrendo em um só mercado, isso diminui a necessidade de 
melhoria na qualidade do emprego, permanecendo a falta de respeito com o 
professor no que se refere ao baixo piso salarial, falta de planos de saúde, falta 
de suporte em seus desenvolvimentos e planejamentos de aulas, falta de apoio 
psicológico e aposentadoria (ABREU, 2018).

Além desses desafios, a educação no país enfrentou outros impasses 
políticos, como a Proposta de Emenda à Constituição n° 55 (2016). A PEC 
55, contemplava a limitação de gastos públicos por 20 anos, o que dificulta 
a melhoria de salários e suportes que os professores precisam, complicando a 
realização de concursos públicos, inclusive da área docente.

Em meio a tantos fatores negativos, o Brasil, por ser um país 
relativamente novo, teve uma melhoria significativa em sua base ensino com 
o passar dos anos, contando que a educação começou a ser aplicada após a 
chegada dos europeus em meados de 1500. Para potencializar tal melhoria, é 
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necessário um investimento político bem aplicado, já que o FUNDEF (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental) arrecada 15% 
dos valores dos estados e municípios sendo dedicados ao Ensino Fundamental 
e todos os seus gastos (FUNDEB, 2012) e o FUNDEB (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica) pode arrecadar fundos entre 10% e 
20% dependendo da verba movimentada pelos estados e municípios (MEC, 
2012). Assim, as prioridades de gastos precisam ser revistas e organizadas de 
modo que priorize uma infraestrutura e estabilidade em ambiente formais de 
educação.

Há outras maneiras que podem favorecer o aluno a se dedicar aos 
estudos, evitando que este se apresente desmotivado durante as regências. Por 
exemplo, os recursos poderiam ser direcionados para o desenvolvimento de 
mecanismos e modos de aprendizado, por exemplo, espaços de ensino que 
dão atenção aos estudantes que têm maior dificuldade e propiciam desafios 
para os que possuem facilidade, podendo até se organizarem para que haja 
aprendizado mútuo entre eles. Ademais, mesmo com um investimento 
relativamente baixo e lento nas escolas públicas, a luta pelo direito da educação 
no Brasil sempre foi contínua e persistente, com uma esperança de melhorias 
na estrutura de espaços educacionais que contribuem para a formação de 
cidadãos participativos na sociedade.

3 Interdisciplinaridade: oportunidades e desafios no material didático

Este minicurso abordou o tema a respeito da interdisciplinaridade, 
dando ênfase em desenvolvimentos de materiais didáticos de ensino utilizados 
em escolas públicas de Minas Gerais. Com isso, as apresentações abordaram a 
importância de se relacionar diferentes conteúdos de disciplinas para se ensinar. 
Além disso, realizou-se também um debate entre os bolsistas ali presentes, 
sobre diferentes opiniões a respeito das ações pertinentes para consolidar a 
interdisciplinaridade no ensino básico. Com base nisso, a interdisciplinaridade 
pode ser vista como uma construção de relações entre disciplinas que possibilita 
desenvolver meios capazes de contemplar a complexidade e conexões entre os 
diferentes fenômenos, que fogem do domínio de uma única disciplina. Assim, 
tal trabalho conjunto articula objetivos distintos de várias disciplinas, gerando 
novas ferramentas para a compreensão do fenômeno a partir de diferentes 
perspectivas (MASSUGA, 2020).

Diante das discussões, muitos discentes partilharam da concepção de 
que conteúdos interdisciplinares tendem a ser mais efetivos quando ensinados 
de maneira conjunta com professores de diferentes disciplinas, do que quando 
são ensinados isoladamente. Semelhantemente, Massuga (2020) explicita 
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em seu trabalho como pode ocorrer modos fragmentados de conhecimento 
quando leciona-se a respeito da sustentabilidade, como exposto no excerto a 
seguir.

A fragmentação do conhecimento da ciência moderna resultou na perda da 
noção da totalidade e, essencialmente na dificuldade de resolução de problemas 
complexos como os relacionados à sustentabilidade, cuja  definição abrange 
múltiplas dimensões e manifestações. Nesse contexto, a interdisciplinaridade 
corresponde a um conceito integrador, capaz de abordar fenômenos sob a 
perspectiva de diversas disciplinas e conhecimentos científicos e não científicos. 
[...] Ao todo foram selecionados e avaliados dez estudos os quais, em geral, 
destacam que os desafios complexos e multidimensionais da sustentabilidade 
não podem ser alcançados por meio de conhecimentos fragmentados, exigindo, 
desta forma, uma abordagem interdisciplinar (MASSUGA, 2020, p. 1).

Dessa maneira, alguns impasses complexos atuais, para serem 
solucionados, carecem de uma visão mais ampla e interativa. A 
interdisciplinaridade é algo que vem sendo discutido há um certo tempo e 
muitos professores sabem definir bem o que é, todavia, ainda é um recurso 
pouco utilizado no ensino, desde a educação básica até no ensino superior. 
Sendo assim, pode-se descrever possíveis causas para a não utilização de 
métodos interdisciplinares, como, por exemplo: a falta de tempo dos 
professores, pouca afinidade entre as disciplinas, estrutura escolar limitada, 
pouca verba para o desenvolvimento de projetos, posicionamento contrário 
das escolas, entre outros. De fato, há muitas coisas que precisam ser pensadas 
e planejadas, todavia, é possível identificar um bom avanço teórico da parte 
dos professores acerca do conceito.

4 Considerações finais

Com o passar dos anos, a educação brasileira tem passado por diversos 
problemas relacionados ao ensino e à aprendizagem em ambientes públicos 
de ensino. Diante disso, torna-se necessário haver críticas e reflexões, com o 
intuito de preparar os professores, em formação e em exercício, para atuarem 
com modelos diferenciados de ensino e proporcionarem ambientes instigantes.

O ensino por investigação, por contemplar questionamentos e reflexões 
durante as aulas, pode ser contributivo para a construção de conhecimento de 
conteúdos trabalhados em diferentes contextos. Além disso, tem-se também 
a  interdisciplinaridade, que pode auxiliar o professor a lecionar de modo 
diferenciado, pois, por meio de relações criadas entre as disciplinas, é possível 
evitar que os conceitos sejam abordados de maneira fragmentada, havendo 
então, um desenvolvimento de pensamento conjunto com diversos conteúdos.

O Evento Geral se mostrou relevante para a formação de licenciandos 
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e contribuiu significativamente para discussões como essas apresentadas, por 
meio de espaços disponibilizados para apresentações, palestras e minicursos. 
Desta maneira, pode-se destacar a importância da atuação do PIBID na 
educação, propiciando momentos de interações, discussões, reflexões e 
trocas de experiências entre professores em formação inicial e continuada, de 
diferentes disciplinas. A partir disso, docentes desenvolvem novas hipóteses 
para intervir na sociedade, visando uma educação básica de qualidade que 
contribui para a formação cidadã.

Com base nas discussões levantadas, é notório que o Brasil precisa de 
mudanças no ensino, sendo que, a educação precisa ser estudada e analisada. 
Todavia, intervenções políticas com condições retrógradas são comumente 
propostas para o país. Para que ocorram melhorias, é necessário levar em 
consideração contextos históricos e sociais e não somente valores conservadores 
de apenas uma parte da nação.

Por fim, de acordo com o desenvolvimento da educação como um 
todo, pode- se observar que o ensino e a aprendizagem de qualidade devem 
ser prioridades e a participação da família é fundamental, pois, através desta 
união de partes, os estudantes tornam-se mais estimulados críticos, dedicados 
e cidadãos responsáveis. Para isso, a ajuda dos pais e educadores são cruciais, já 
que a partir de um “porto-seguro” o jovem começa a ter esperança e se sentir 
capaz, podendo assim, haver uma melhor dedicação nos estudos e, com uma 
visão ampliada e recursos necessários, as dificuldades são superadas, trazendo 
um renovo qualitativo para o país.
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A POSTURA NEORREALISTA NO FILME ROMA 
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1 Introdução

Escola e sociedade vivem em uma relação dialética, uma vez que as 
questões que permeiam a sociedade são refletidas e reproduzidas no 

espaço escolar e o que é construído na escola afeta diretamente nos rumos que 
a sociedade toma. Nesse sentido, para Saviani (2013), a sociedade tem sido 
historicamente estruturada em classes antagônicas onde uma domina e explora 
a outra, tal estruturação é vivenciada e problematizada dentro da escola. O 
autor ainda afirma que essa relação de hegemonia é pedagógica e por isso a 
educação deve ser entendida como um instrumento de luta pela transformação 
dessa sociedade (SAVIANI, 2013).  Nesse contexto, o professor tem o papel 
social de possibilitar condições para a construção de subsídios que permitam 
aos estudantes o entendimento da sociedade em suas relações e, a partir disso, 
ações que possibilitem sua transformação. Para tal, o professor e a professora 
precisam desenvolver uma consciência de que a constituição antagônica da 
sociedade e a relação dialética entre escola e sociedade constituem também seu 
próprio ser, exigindo deles uma postura autoinvestigativa, e não resignada em 
sua prática docente. Assim, como diz Chauí a “não aceitar como óbvias [...] 
as ideias; jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido” 
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(CHAUÍ, 2010, p. 21). Porém, o professor faz parte dessa relação histórica 
dialética e está inserido nessa realidade opressora, com isso ele também é 
determinado historicamente e é marcado pelo sofrimento. Portanto, é com 
o intuito de cultivar a referida consciência, de promover o reconhecimento 
dos antagonismos sociais e da relação dialética com eles dentro dos processos 
educativos, que este capítulo destaca o que Roberto Rosselini nomeou 
como postura neorrealista, buscando visualizar em um de seus filmes 
quais ensinamentos podem ser extraídos de tal postural, especialmente no 
contexto de grande pressão para a mera reprodução na escola de forças sociais 
opressivas, que se materializa em ações como a Reforma do Ensino Médio , 
que praticamente retira da formação dos jovens disciplinas como: Filosofia, 
Arte, Sociologia e Educação Física, reiterando o desígnio da concorrência no 
mercado de trabalho como princípio para definir os conteúdos que realmente 
devem ser trabalhados junto às novas gerações.

Tendo em vista resistir a tal perspectiva, este capítulo parte da experiência 
realizada no interior do Projeto de Extensão em interface com a Pesquisa, 
projeto este denominado Cinema com Vida desenvolvido na Universidade 
Federal de Lavras, que tem como objetivo a formação cultural de professores /
as e licenciandos/as por meio da arte cinematográfica. Por meio desse projeto, 
foi possível conhecer o cinema neorrealista italiano que surgiu na Itália logo 
após a Segunda Guerra Mundial. Esse movimento cinematográfico nasceu no 
processo que colaborou na reconstrução sociocultural do país e apresentou as 
experiências vivenciadas durante e no pós-guerra. Para Fabris (1996), o país 
se encontrava em ruínas, mas as massas se posicionavam em um movimento 
esperançoso a fim de recuperar as bases democráticas da Itália. Estas pessoas 
envolvidas nos projetos socioculturais tinham como desafio imposto pela 
situação caótica do pós- guerra, a urgência de registrar o momento histórico 
de luta, resistência e libertação do povo italiano. Sendo assim, o cinema se 
mostrou um grande aliado para a realização desses registros. 

Quando se lê sobre cinema neorrealista italiano, geralmente se observa a 
menção dos seguintes representantes: Roberto Rossellini (1906-1977), Vitorio 
de Sicca (1901-1974), Luchino Visconti (1906-1979) sendo o primeiro referido 
como o patriarca deste movimento artístico cinematográfico que emergiu em 
Roma no ano de 1945. No cinema de autoria de R. Rosselini há um destaque 
para a sua trilogia da guerra: Roma, Cidade Aberta (1945); Alemanha, Ano 
Zero (1948) e Paisà (1946). No filme Roma, Cidade aberta, às relações 
humanas ficam evidenciadas, a cumplicidade entre os personagens e todo o 
apoio  entre eles; em Alemanha, ano zero o destaque está principalmente na 
luta contra as mazelas do pós-guerra, culminando no suicídio da personagem, 
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apresentando subsídios para uma reflexão acerca da fragilidade da vida; em 
Paisà observamos como os italianos estão desenvolvendo suas relações com os 
alemães, no princípio com muitas dificuldades perante os ocorridos da guerra 
mas, os sentimentos e afetos vão sendo  superados com o tempo. Cada um 
destes filmes traz consigo uma potencialidade reflexiva que tange o mundo e 
a vida, nesse sentido, considerando que os processos educativos fazem parte 
da existência, e que exigem que essas discussões sejam levadas para os espaços 
educativos. A fim de destacar nas próprias imagens fílmicas a expressão do 
que o próprio Rossellini denominou de postura neorrealista, este capítulo se 
detém sobre o primeiro dos filmes que compõem a já mencionada trilogia: 
Roma, cidade aberta (1945).

A escolha por tal filme considera o estudo de Fabris (1996) e grande 
parte da crítica cinematográfica que Roma, cidade aberta seria o marco de 
inauguração do neorrealismo na Itália, porém, o próprio R.Rossellini discorda 
e diz crer que o neorrealismo nasce um tempo depois e, por isso entendemos 
que o nascimento do neorrealismo não foi algo planejado e demarcado mas 
que nasce pelas condições históricas e sociais as quais o povo italiano estavam 
submetidos. “O neorreealismo nasce, inconscientemente, como filme dialetal; 
depois adquire consciência no calor dos problemas humanos da guerra e do 
pós-guerra” (FABRIS, 1996, p. 99).

Tendo em vista a tomada de consciência sobre o que tornou possível 
o surgimento do cinema neorrealista italiano, assim como o que conferiu 
sentido histórico social transformado, sua singularidade e sua universalidade, 
este estudo seleciona e comenta algumas das cenas do filme tendo como base 
o que Nogueira (2003)  abordou como sendo a postura neorrealista. 

Parte-se da hipótese de que a compreensão desta postura dentro dos 
textos que a ela se referem e, sobretudo, dentro das próprias cenas produzidas 
pode revigorar a postura docente especialmente no sentido de reconhecer 
seus limites e suas potencialidades sempre dentro dos contextos onde elas 
transcorrem, sempre de forma relacional e nunca isoladamente. Nesse 
sentido, além de revisar bibliograficamente o que os autores afirmam sobre 
esta postura, este capítulo também abrange uma análise fílmica de modo a 
reconhecer dentro do próprio filme, na própria forma estética a expressão 
daquela postura, de modo a destacar as contribuições desta estética para a 
formação docente. Assim, este trabalho está estruturado nos seguintes tópicos: 
Neorrealismo, onde a título de contextualização é discutido o neorrealismo e 
suas características; A postura neorrealista, onde é discutido o que sustenta 
esta postura;  Método de Análise, onde é brevemente trazido os aspectos acerca 
desta técnica qualitativa de pesquisa; Roma, cidade aberta, tópico em que 
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apresentamos a estrutura geral da obra e apresentamos algumas reflexões acerca 
da película; e Contribuições da postura neorrealista na formação docente, 
tópico em que, a partir da análise da ora, discutimos suas contribuições para 
a formação de professores. Por fim são trazidas algumas considerações acerca 
da realização do trabalho.  

2 Neorrealismo

As novas produções cinematográficas surgem na Itália com o final da 
guerra com o compromisso sociocultural e ideológico de mostrar por meio 
da tela a realidade do país, sua luta contra o fascismo e a ocupação nazista, 
a resistência durante todo esse período e a libertação do país. Com o tempo 
neorrealismo se constitui e se consiste em um movimento cinematográfico que 
não pode ser separado do traumático momento histórico e político vivenciado 
na Itália (NOGUEIRA, 2003). 

A nova estética cinematográfica de produção do pós Segunda Guerra 
Mundial se afasta da tendência de montagem técnica (muito usada em 
películas soviéticas), pois acreditavam que as cenas tinham de ser o mais real 
possível (TONETTO, 2006). A partir dessa ideia de expressar a realidade, 
algumas cenas foram gravadas em ambientes naturais sem o uso de estúdios, 
com filmagens em planos sequências, isto é: cenas que não são decupadas, 
seja, cenas sem cortes, com planos que possibilitam capturar a realidade 
considerando o tempo real de movimentação dos corpos, tanto os que têm 
suas imagens capturadas quanto os corpos que capturam tais imagens, além de 
captar coisas inesperadas, cenas que surgem no dia a dia de forma corriqueira, 
assim tornando a cena uma representação mais fiel do cotidiano, tudo isso 
para mostrar explicitamente a realidade vivida pelos italianos. Para o teórico 
de cinema André Bazin (1994, p. 78):

qualquer que seja o filme, seu objetivo é dar-nos a ilusão de assistir a eventos 
reais que se desenvolvem diante de nós como na realidade cotidiana. Essa 
ilusão esconde, porém, uma fraude essencial, pois a realidade existe em um 
espaço contínuo, e a tela apresenta-nos de fato uma sucessão de pequenos 
fragmentos chamados planos, cuja escolha, cuja ordem e cuja duração 
constituem precisamente o que se chama “decupagem” de um filme.

Sendo assim, Bazin nos permite a ideia de que as cenas reais que nos 
são passadas, é simplesmente o ponto de vista de quem está realizando a 
decupagem.

Para reforçar cada vez mais a estética do real, as películas buscavam tratar 
de temas que assolavam a Itália naquele momento com a intenção de causar 
uma identificação entre a população e os problemas sociais (TONETTO, 
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2006). Além disso, para gravarem as películas, eram usados atores não 
profissionais, atores do próprio lugar onde as cenas seriam gravadas, pois a 
utilização dos dialetos de cada lugar reforçava a ideia da existência de diversas 
línguas em um mesmo país.  Segundo Fabris (1996), para R.Rossellini, os 
atores não profissionais conseguem mostrar com facilidade as vivências do 
cotidiano, como podemos ver na seguinte afirmação: 

Rossellini também preferiu muitas vezes trabalhar com atores não- 
profissionais, porque, em sua opinião, não tinham ideias pré-concebidas e, 
uma vez desbloqueados do medo que os paralisava na frente de uma câmera e 
que podia levá-los a representar, conseguiam ser eles mesmos (FABRIS, 1996, 
p. 82).

O neorrealismo italiano foi um movimento cinematográfico histórico 
que deu origem a outros movimentos cinematográficos pelo mundo, como a 
Nouvelle Vague na França e o Cinema Novo no Brasil (FABRIS, 2008), suas 
películas são de um tom que refletem profundamente sobre a importância das 
relações humanas e como o trato com o outro tem um grande significado, 
também buscam mostrar como uma situação pode mudar dependendo do 
ponto de vista que ela é observada. Dada a época de seu surgimento, esse 
movimento enfrentou diversas barreiras para seguir adiante, devido a sua 
estética que apresenta uma capacidade de despertar a sensibilidade e profundas 
reflexões, dentre elas:  a importância das relações humanas - como a barbárie 
da guerra é devastadora tanto para uma nação quanto para os indivíduos, 
como o Estado se apresenta incapaz diante das necessidades da população e 
como a resistência diante das injustiças é importante. Com o enfrentamento 
das diversidades impostas ao neorrealismo o seu declínio se inicia em meados 
de 1948 como diz o crítico Chiarini (1974, p. 177-178): 

Roma, cidade aberta é de 1945, A terra treme de 1948: duas datas dentro 
das quais se encerram o princípio e o fim de um período durante o qual 
parecia realmente que a terra estivesse tremendo e que a estrutura da sociedade 
estivesse prestes a passar por mudanças radicais. Neste clima de ânsias e de 
esperanças num mundo melhor, mas também de temores e de preocupações, 
o neorrealismo italiano disse corajosa e sinceramente o que tinha de dizer, 
deduzindo-o da realidade viva que se apresentava aos artistas com toda a sua 
força dialética. Depois desta data começa a involução.

O movimento neorrealista mostrou a destruição e a resistência italiana, 
reafirmando  sua importante colaboração sociocultural no período do pós-
guerra e apresentando sua postura corajosa por meio de sua estética.
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3 A postura neorrealista

Uma das características rossellinianas que contribui para a existência 
desta postura neorrealista do cineasta é a presença do deslocamento de seus 
personagens em uma forma de peregrinação, isso se dá pelo fato de R.Rossellini 
buscar filmar situações cotidianas, simples, que realcem o desenrolar da 
sociedade e não há interesse em focar em conflitos individuais dos personagens 
(KRACAUER, 1989).

Para Overbey (apud NOGUEIRA, 2003), R.Rossellini fala sobre o 
conceito de posição neorrealista, esse conceito permite a existência de várias 
posições neorrealistas, a partir disso há o distanciamento de uma estética 
ortodoxa. Entretanto, há como guia uma postura neorrealista desenvolvida 
principalmente nas películas de R.Rossellini, essa postura seria a busca pela 
humanidade presente na existência de cada homem. O cineasta era dotado de 
fé na humanidade e sua busca sempre foi em compreender melhor as simples 
manifestações de humanidade nos homens, ou que despertava em um homem 
que o levava a cometer um crime bárbaro (BERGARA apud NOGUEIRA, 
2003). A postura neorrealista é a estética adotada para acessar o mundo e 
desvelar seus acontecimentos, desde os pequenos ocorridos até os fatos 
históricos, além disso, ela também permite enxergar e valorizar a simplicidade 
que permeia esse mundo, trazendo toda essa realidade por meio da tela. 

Outra característica rosselliniana que contribui para essa postura é 
a presença de atos de liberdade em seus personagens, notasse o esforço de 
R.Rossellini  para mostrar esses atos, mesmo que eles apareçam como trágicos 
como na morte de Pina (NETO, 2007). Assim, o cinema de R.Rossellini 
possibilita o acesso a realidade e surge com uma postura moral diante o 
enfrentamento traumático do pós guerra (NOGUEIRA, 2003). Portanto, 
a postura neorrealista de R.Rossellini busca  por diversos pontos de vista 
sobrepujar a humanidade existente em cada um de nós e transparecer na tela 
do cinema toda a natureza humana. 

4 Método de análise 

Este capítulo pretende analisar qualitativamente a postura neorrealista 
na obra Roma, Cidade Aberta (1945) de R.Rossellini. De acordo com Triviños 
(1987, p. 128-130), a pesquisa qualitativa apresenta cinco características: 

[...] 1º) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos 
dados e o pesquisador como instrumento-chave; 2º) A pesquisa qualitativa é 
descritiva; 3º) Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo 
e não simplesmente com os resultados e o produto; 4º) Os pesquisadores 
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qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente; 5º) O significado é a 
preocupação essencial na abordagem qualitativa [...].  

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa apresenta uma maior aproximação 
entre o pesquisador e seu objeto de estudo, procurando descobrir significados 
que não são quantificáveis e, a partir da análise, extrapolar suas reflexões. 
Existem diferentes técnicas qualitativas de análise, podendo ser destacada a 
Análise Fílmica (VANOIYE E GOLLIOTE-LÉTTÉ, 1994). Para os autores, 
este tipo de análise consiste na decomposição, ou seja, descrição da obra, 
e compreensão das relações entre os elementos descritivos presentes nestas 
obras. Para compreender melhor esse decomposição usamos também como 
inspiração a análise realizada por Ismail Xavier em seu livro Sertão Mar Glauber 
Rocha e a estética da fome (1983) em que o autor relata suas percepções das 
cenas do filme Vidas Secas. Assim, este trabalho utilizou dessas técnicas para 
analisar a obra de R.Rossellini.

5 Roma, cidade aberta

O primeiro filme da trilogia da guerra trata sobre a perseguição nazista 
ao comunista Giorgio Manfredi (Marcello Pagliero), ele está fugindo com um 
milhão de libras para entregar ao seus companheiros de resistência, porém 
para que os  nazistas não o capturem, ele pede ajuda ao seu amigo  Francesco 
(Francesco Grandjacquet) que é noivo de Pina (Anna Magnani). Francesco 
para ajudar o amigo permite que ele fique escondido em seu apartamento e 
Giorgio conta com a ajuda de Don Pietro (Aldo Fabrizi) um padre católico 
para entregar o dinheiro aos seus companheiros da resistência.  A película se 
desenvolve em boa parte no interior do apartamento de Francesco e Pina e, 
além disso, mostra a dificuldade da vida naquele período histórico. Em um 
momento o prédio onde Giorgio está escondido é cercado pelos nazista, mas 
Francesco é capturado, nesse momento Pina entra em choque e se desespera, 
em um ato ela corre para atrás de Francesco e é metralhada pelos nazista na 
frente de seu filho.  Então Giorgio procura sua namorada Maria, para pedir 
ajuda, mas a bela se revela traidora e se alia aos nazistas em troca de casacos de 
pele, assim delatando Giorgio e Don Pietro que são capturados pelos nazistas.

5.1  Estrutura geral da película

Roma, cidade aberta inicia por movimentos de câmera em plano geral 
para mostrar a grande cidade de Roma e seus edifícios, com uma música 
instrumental de fundo que transmite o sentido dramático da cena, em seguida 
a câmera mostra em plano médio os agentes da Gestapo que estão em busca 
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de Giorgio para o capturarem, mas ele consegue fugir. Logo, mostra a cena 
de uma multidão na porta da padaria que foi assaltada, nesse momento o 
espectador pode ver o desespero das pessoas por um pedaço de pão para não 
morrerem de fome, também nos é apresentada a Pina que consegue um pouco 
de pão e é acompanhada até o edifício que mora por um gentil guarda italiano, 
ela divide o pão que conseguiu com guarda é nesse momento que percebemos 
a presença da primeira postura neorrealista na qual foi denominada a 
R.Rossellini. Pois, mostra que mesmo enfrentando dificuldades, Pina não 
deixa seu lado humano desaparecer, ao contrário disso, ela se mostra generosa 
ao compartilhar o pouco que tinha.  

Observamos que em várias cenas entre Pina e Francesco que ocorrem 
em seu apartamento a câmera está alta (em plongée), mostrando os soldados 
nazistas se movimentando pela vizinhança, o casal observando os nazista de 
cima mostra uma narrativa que ocorre dentro do edifício. Esse edifício se 
torna um ambiente de liberdade para os personagens, enquanto os nazistas 
não invadem o local as vidas dos personagens se passam ali de forma segura e 
com uma certa normalidade.

Adiante, ouvimos um estouro e a câmera filma em plano geral uma 
explosão e vários meninos correndo no sentido oposto da explosão  e eles entram 
no edifício onde Pina mora, em plano médio a câmera mostra Romoletto, 
Marcello (Vito Annichiarico) e vários meninos se cumprimentando por 
terem explodido algo e logo se despedem e seguem para seus apartamentos. 
Francesco vai conversar com Marcello para tentar descobrir o que os meninos 
aprontaram contra os nazistas, mas Marcello se nega a dizer e afirmar que um 
segredo entre amigos deve ser guardado, em plano médio a câmera captura 
Marcello perguntando a Francesco se no dia seguinte poderia chamá-lo de pai 
e logo o menino o abraça com ternura e  forte. Marcello é criado apenas por 
sua mãe Pina e diante a situação de guerra se mostra um menino inconformado 
com as inúmeras crueldades nazistas e disposto a lutar contra, mas sendo a 
criança que é, não deixa sua tamanha sensibilidade de lado e apresenta grande 
alegria em poder ter Francesco como pai. 

Posteriormente, há um diálogo de Pina e Francesco onde ela se diz 
cansada com toda a situação e Francesco diz palavras de esperança, para não 
temer o futuro, pois, eles seguiam o caminho certo, mesmo que longo fosse o 
caminho a busca por ele seria para deixar algo melhor para as crianças (Marcello) 
no futuro. Nesse discurso de Francesco podemos observar novamente a 
postura neorrealista no sentido de ter esperança no futuro e na humanidade, 
de acordo com Hovalde (1962, p.137) sempre a esperança em um futuro 
melhor  sempre esteve presente  na trilogia da guerra. ¨A trilogia neorrealista 



  53
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

de R. Rossellini é caracterizada pelo esforço que ele faz para encontrar uma 
ilusão, uma esperança, uma luz que ilumine o panorama sombrio da Europa 
no pós- guerra¨.

E então a cena mais tocante do filme, o momento brusco que levou 
Pina a ser morta. O desespero dela ao ver Francesco capturado foi tão grande 
que nem mesmo Don Pietro a deteve, a câmera captura Pina correndo em um 
plano geral, depois em plano médio permitindo ao espectador observar suas 
emoções e suas expressões corporais, e em um simples estouro de um tiro Pina 
cai ao chão morta e a câmera dá um close no seu corpo, no mesmo momento 
Marcello seu filho se debruçam em cima do corpo da mãe em gritos, mas é 
retirado por Don Pietro. A cena da morte de Pina se finda logo e a trama 
continua, mas o impacto causado pela cena segue com o espectador, uma 
morte tão brutal passa diante de nós tão rapidamente, assim como as mortes 
que ocorrem na guerra, tantas mortes que um corpo a mais parece ser apenas 
um corpo a mais, mas nunca será apenas isso e o choro de Marcello comprova 
que existe dor diante da perda. A partir dessa cena como os movimentos 
de câmera, Rossellini consegue transmitir perfeitamente as expressões da 
personagem e nos toca ao perceber  como a vida é efêmera e como nossa 
existência é frágil, assim R.Rossellini consegue o momento de auge dramático 
de sua película. 

Imagem 1 - A morte de Pina

Fonte: Google 20205

Após analisar Roma, cidade aberta é possível perceber a tamanha 
absorção da realidade, logo, a película traz consigo uma potencialidade reflexiva 
que tange o mundo da vida e, nesse sentido, considerando que os processos 
educativos fazem parte da existência, e que exigem que essas discussões sejam 
levadas para os espaços educativos. É nesse contexto que os filmes estudados 

5 Imagem retirado do site: https://vilanovaonline.pt/2019/03/12/joao-palhares-lucky-star-roma-
cidade-aberta-1945-de-roberto-rossellini/, no dia 14 de agosto de 2020.

https://vilanovaonline.pt/2019/03/12/joao-palhares-lucky-star-roma-cidade-aberta-1945-de-roberto-rossellini/
https://vilanovaonline.pt/2019/03/12/joao-palhares-lucky-star-roma-cidade-aberta-1945-de-roberto-rossellini/
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se apresentam como uma via metodológica para a formação de professores, 
dado que existem obras que não apenas representam, mas buscam mostrar 
efetivamente algo da realidade em que os sujeitos estão inseridos. A partir 
do realismo apresentado em Roma, cidade aberta de R.Rossellini, certa 
sensibilidade pode ser despertada, bem como uma reflexão sobre a barbárie 
que ocorre nesse período, possibilitando que o educador assuma uma postura 
em sua práxis que se posicione de maneira a evitar que esta barbárie se repita. 
Ainda, Loureiro (2006) coloca que a arte é compreendida como uma forma 
de conhecimento que permite a reflexão, salientando a relação entre educação 
e arte na formação de professores, dado que a vivência com obras de arte 
proporciona um olhar sensível ao educador, apresentando contribuição 
para a práxis e as relações envolvidas no processo educativo (NEITZEL E 
CARVALHO, 2013).

6 Contribuições da postura neorrealista na formação docente

 Após a exibição e análise da película, foi possível perceber que esta obra 
apresenta potencialidades para a formação docente, uma vez que apresenta 
diversas situações passíveis de reflexões acerca da sociedade e suas diferentes 
possibilidades de organização. No filme Roma, Cidade aberta, as relações 
humanas ficam evidenciadas, a cumplicidade entre os personagens e todo o 
apoio entre eles. Esta obra traz consigo uma potencialidade reflexiva que tange 
o mundo da vida e, nesse sentido, considerando que os processos educativos 
fazem parte da existência, exigem que essas discussões sejam levadas para os 
espaços educativos e sejam empregados na formação dos professores. É nesse 
contexto que a postura neorrealista de R.Rossellini se apresenta como uma via 
metodológica para a formação de professores, dado que existem obras que não 
apenas representa, mas buscam mostrar efetivamente algo da realidade em que 
os sujeitos estão inseridos. A partir do neorrealismo apresentado na obra, certa 
sensibilidade pode ser despertada, bem como uma reflexão sobre a barbárie 
que ocorre nesse período, possibilitando que o educador assuma uma postura 
crítica em sua práxis e que se posicione de maneira a evitar que esta barbárie 
se repita.  

7 Considerações finais

Após o desenvolvimento deste trabalho, foi possível perceber que o 
Cinema neorrealista italiano apresenta potencialidades no que tange a formação 
docente, uma vez a partir da filmografia de R.Rossellini, é possível perceber 
a possibilidade do despertar da consciência sobre o nosso momento político-
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social atual e como esse cenário foi construído historicamente. Em especial a 
película Roma, cidade aberta nos desperta ao apresentar a barbárie da guerra e 
toda sua destruição, porém, R.Rossellini nos dá um fio de esperança no futuro 
ao evidenciar as relações humanas, a cumplicidade entre os personagens 
e a luta da resistência. Assim esse cinema permite aos atuais professores e 
futuros educadores bases para o desenvolvimento de práticas que vão além 
dos conteúdos curriculares, desenvolvimento um ambiente escolar propício à 
construção de uma postura autônoma, humana, de companheirismo e crítico 
reflexiva. 

8 Filmografia

ROMA, CIDADE ABERTA (Roma, Città Aperta, 1945)
Produção: Excelsa Film
Roteiro: Sergio Amidei, Federico Fellini e Roberto Rossellini, a partir 

de um argumento de Sergio Amidei e Alberto Consiglio.
Diretor de fotografia: Ubaldo Arata
Direção de arte: Rosario Megna
Montagem: Eraldo Da Roma
Música: Renzo Rossellini
Duração: 100 minutos
Intérpretes: Aldo Fabrizi (don Pietro Pellegrini), Anna Magnani (Pina), 

Marcelo Pagliero (Giorgio Manfredi), Francesco Grandjacquer (Francesco), 
Vito Annichiarico (Marcello, filho de Pina), Nando Bruno (Agostino, o 
sacristão), Harry Feist (major Fritz Bergmann), Maria Michi (Marina), 
Giovanna Galletti, Carla Rovere, Eduardo Passarelli, Carlo Sindici, Joop Van 
Hulzen, Amalia Pelegrini e Alberto Tavazzi.
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1 Introdução

Ser professor é um exercício que apresenta um desafio novo a cada 
instante. Desde o momento em que uma pessoa decide cursar uma 

licenciatura, podemos dizer que ela está em busca de seu desenvolvimento 
profissional enquanto docente. As teorias estudadas, as discussões, as leituras 
e práticas durante seu processo formativo fazem parte de um ciclo que visa 
embasar o profissional para sua atuação futura; por isso, já se pode destacar 
a  importância da formação, inicial ou continuada, para o desenvolvimento 
profissional do professor e, consequentemente, para a constituição de sua 
atividade prática.

Diante disso, o presente capítulo tem por objetivo refletir sobre a 
relevância da docência para o desenvolvimento profissional e a formação da 
identidade docente. Para tal, busca-se apresentar uma discussão acerca da 
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formação inicial e continuada do professor, aliada à prática e às experiências 
adquiridas, que são pontos importantes para o desenvolvimento profissional.

Desse modo, este capítulo estrutura-se da seguinte forma: 
primeiramente, discute-se acerca da formação inicial e o desenvolvimento 
da autonomia; destaca-se a importância das práticas vivenciadas durante 
a licenciatura para o desenvolvimento profissional do futuro professor. 
Em seguida, são apresentadas considerações sobre a experiência e a prática 
reflexiva como meios de formação permanente; destaca-se o papel do professor 
pesquisador, aquele que busca formar-se por meio da reflexão teórica acerca 
de suas próprias práticas. As considerações sobre formação da identidade 
profissional e docência finalizam o capítulo. Desenvolvido ao longo da vida 
do professor, esse processo exige do profissional um constante repensar sobre 
suas práticas e ações.

Com vistas a fundamentar as discussões sobre o desenvolvimento 
profissional e a docência, embasamo-nos em autores como Nóvoa (2017), 
Tardif (2014), André (2016; 2020), Oliveira (2017), Marcelo (2009), Gatti 
(2009), entre outros. A discussão em questão visa, ainda, proporcionar 
reflexões para os profissionais da educação e o fazer docente.

2 Formação inicial e desenvolvimento da autonomia

Ao considerar o objetivo deste capítulo, é imprescindível discutir sobre 
os processos de formação que fazem parte do desenvolvimento profissional 
e contribuem para a formação da identidade docente. Nesse sentido, neste 
tópico serão apresentadas considerações acerca da formação inicial do 
professor, momento em que ele dá início ao desenvolvimento de sua autonomia 
enquanto docente.

A formação inicial é a base de tudo. Nesse período, o professor tem 
contato com suas primeiras práticas, muitas vezes por meio de projetos ou 
parcerias entre universidade e escola, o que possibilita uma aproximação entre 
as teorias estudadas e a prática, em busca de uma formação que propicie

[...] uma melhor articulação entre os campos teórico e prático, com atividades 
de pesquisa e inserções no futuro campo de atuação docente durante todo 
o curso de graduação, pois ser professor é atuar, agir e influenciar sobre um 
ambiente rico em estímulos e altamente complexo, uma vez que envolve a 
interação entre diferentes sujeitos com diferentes histórias de vida (SILVA, 
2009, p. 90).

E considerando essa aproximação do futuro professor com a seu 
campo de trabalho, pode-se destacar que, de acordo com a Política Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica – Decreto nº 8.752/2016 – 
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(BRASIL, 2016) a formação inicial é um componente fundamental para a 
profissionalização, pois nesse processo, o aluno, futuro professor, tem contato 
com diferentes saberes e experiências profissionais. Nesse viés, já se pode 
apontar possíveis caminhos para o desenvolvimento da autonomia docente.

Sabe-se que, em muitos cursos de graduação, há projetos que 
articulam a formação de professores com realidades escolares, como o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e Residência 
Pedagógica. Esses projetos estimulam o aperfeiçoamento do futuro professor, 
aproximando-o do ambiente da sala de aula a partir de uma nova  perspectiva. 
Além disso, instigam o olhar do aluno de licenciatura para a autonomia do 
professor em sala de aula. Porém, há estudantes que não fazem parte desses 
projetos, uma vez que são realizados processos seletivos entre os alunos para 
determinado número de vagas e, infelizmente, não se consegue atender a 
todos os alunos do curso.

Diante dessa realidade, é preciso pensar nas contribuições da formação 
inicial para a autonomia docente, momento em que o aluno deve começar a 
se sentir professor (NÓVOA, 2017). Discutindo sobre o papel do professor, 
Nóvoa (2017, p. 1124, grifo do autor) pontua que

[...] é necessário atribuir aos professores da educação básica um papel de 
formadores, a par com os professores universitários, e não transformar as 
escolas num mero “campo de aplicação”. A construção de uma parceria exige 
uma compreensão clara das distintas funções, mas sempre com igual dignidade 
entre todos e uma capacidade real de participação, isto é, de decisão. É neste 
entrelaçamento que reside o segredo da formação inicial dos professores, bem 
como da construção de processos de indução profissional (residência docente) 
que assegurem a transição entre a formação e a profissão.

Desse modo, a autonomia do professor pode ser desenvolvida, desde a 
formação inicial, com o desenvolvimento de práticas, mesmo que relacionadas 
a determinada disciplina ou projeto, mas que dão o direito de o aluno buscar, 
refletir e relacionar teoria e prática, uma vez que “[...] o conhecimento deve 
constituir-se a partir de vivências e análise de práticas concretas que permitam 
constante dialética entre a prática profissional e a formação teórica e, ainda, 
entre a experiência concreta nas salas de aula e a pesquisa” (ALMEIDA; 
BIAJONE, 2007, p. 292).

Ao discorrer sobre o assunto, Oliveira (2017, p. 172) destaca que
A autonomia docente, de forma ampla, pode ser definida como a capacidade 
que os professores têm de tomar decisões sobre sua prática educativa sem 
serem  submetidos a nenhum tipo de controle externo (Estado) ou interno 
(Instituições formadoras). No trabalho docente na formação inicial de 
professores, reconhecemos que os especialistas em educação também produzem 
saberes necessários ao ensino, e, em decorrência disso, a autonomia é parcial 
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e deve ser construída nas atividades diárias pelas mediações entre o que está 
prescrito nos documentos legais e as necessidades reais de aprendizagem dos 
discentes.

O autor ainda ressalta que existem dois tipos de autonomia: a 
autonomia externa, relacionada às políticas educacionais, e a autonomia 
interna, dentro da escola, com projetos e ações desenvolvidos por professores 
e gestores. Ambos os tipos são importantes; porém, a

autonomia interna deve ser discutida na formação inicial para que o profissional 
chegue à escola consciente de que “[...] o trabalho docente não é mera execução 
do que fora prescrito pela instituição formadora, simplesmente porque as 
prescrições são insuficientes para atender a complexidade das demandas 
enfrentadas diariamente pelos docentes” (OLIVEIRA, 2017, p. 172).

Nessa perspectiva, é possível, de antemão, destacar que a docência 
sempre será um processo de aprendizagem. O professor estará sempre 
aprendendo e buscando caminhos para que sua autonomia seja efetiva.

Por isso, menciona-se as ideias de Freire (1996) em Pedagogia da 
Autonomia: saberes necessários à prática educativa. O autor aponta que não 
há docência sem aprendizado. Esse aprendizado inicia-se durante a formação 
inicial, por meio de tarefas nas quais o aluno exerce o papel de professor e já 
se vê em busca de uma autonomia, com base nas teorias estudadas. Assim, 
o seu papel autônomo precisa ser colocado em prática desde o início de sua 
formação.

Nesse aspecto, pode-se considerar que não se desenvolve a autonomia 
apenas na formação inicial; ela precisa acompanhar o docente em toda a sua 
trajetória, uma vez que “[...] a autonomia do professor envolve um trabalho 
reflexivo e crítico do docente sobre aspectos próprios das diferentes dimensões 
de sua profissionalidade” (MONTEIRO; MONTEIRO; AZEVEDO, 2010, 
p. 122).

Esse trabalho envolve também o processo de formação continuada, 
que será abordado no tópico seguinte.

3 Experiência e prática reflexiva como meios de formação permanente

A terminologia formação continuada difere-se da capacitação docente 
e da formação inicial, ou seja, cada um desses termos carrega consigo uma 
definição diferente. Embora estejam ligados à formação do professor, ocorrem 
em formas e momentos distintos. Logo, a formação inicial remete à primeira 
formação do fazer-se docente. Essa formação deveria ser de nível superior, 
independente do campo de atuação, embora ainda haja casos em que se aceite 
nível médio de escolaridade para a prática profissional docente.
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Por outro lado, há que se considerar a necessidade de uma formação 
continuada; entretanto, para que fosse possível essa continuidade, houve 
uma formação inicial diplomada. Nesse sentido, os processos de formação 
continuada também deveriam culminar em diplomas: documentos que 
habilitam o profissional a exercer seu ofício.

Posto isso, compreende-se que a capacitação profissional é de suma 
importância para preparar o professor para lidar com as diversas realidades 
que surgem em sua jornada pedagógica, ou seja, ela oportuniza aos professores 
o aprimoramento de suas capacidades para lidar com diversas situações da 
realidade escolar. Por esse motivo, capacitação não deve ser equiparada a 
formação continuada, embora ambas, aliadas à prática reflexiva, sejam essenciais 
para o aprimoramento da profissão docente.

De acordo com Vaillant e Marcelo (2012, p. 29, grifo dos autores),
O conceito “formação” vincula-se com a capacidade assim como com a 
vontade. Em outras palavras, é o indivíduo, a pessoa, o último responsável 
pela ativação e desenvolvimento dos processos formativos. Isso não quer dizer 
que a formação seja necessariamente autônoma. É através da formação mútua 
que os sujeitos podem encontrar contextos de aprendizagem que favoreçam à 
busca de metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional.

André (2016) afirma que o ser humano é naturalmente reflexivo. Por 
isso, é preciso que se veja a profissão docente enquanto processo formativo 
permanente, no qual se constrói o conhecimento por meio da reflexão da própria 
prática e da análise dos propósitos, ações e resultados. Pela problematização da 
prática, ou seja, por meio de uma reflexão crítica, o professor (e toda a equipe 
escolar) pode repensar seu trabalho e ter condições para se desenvolver de 
modo autônomo.

A autora afirma, ainda, que é preciso formar o professor pesquisador: 
aquele que se afasta e analisa a prática com procedimentos rigorosos e 
sistemáticos, para que se esclareçam as dúvidas e contradições. Entretanto, 
é essencial que haja condições adequadas para a formação desse professor 
pesquisador: tempo e espaço para se dedicar à pesquisa, apoio técnico, 
acesso a fontes bibliográficas e habilidades próprias da pesquisa (delimitação 
do problema, seleção de fontes bibliográficas, elaboração de instrumentos 
e procedimentos para a coleta de dados e socialização de conhecimentos 
produzidos). Nessa perspectiva, por meio de uma formação continuada, o 
professor pesquisador pode desenvolver-se de modo autônomo e participativo 
(ANDRÉ, 2016).

As trocas de experiências entre pares, bem como o trabalho colaborativo, 
também precisam ser enfatizados no que se refere à formação continuada. 
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Ao conhecer e analisar as ideias dos colegas, o professor pode organizar ou 
reelaborar as próprias ideias. Para Gatti e Barreto (2009), os processos de 
formação continuada não deveriam ignorar o pensamento dos professores; 
ao contrário, faz-se necessária a valorização da prática, o respeito e o interesse 
pelo trabalho desenvolvido diuturnamente nas escolas.

Ademais, no campo da Educação, os saberes são produzidos 
socialmente, por meio de práticas sociais, e evoluem com o tempo e as 
mudanças da sociedade (TARDIF, 2014). Por isso mesmo, o conhecimento 
docente é construído na prática de ensinar e depende das condições concretas 
vivenciadas pelo professor, das relações que estabelece com seus colegas e 
alunos, dos espaços de aprendizagem que compõem seu contexto. É óbvio 
que a formação inicial (universitária) confere boas e elementares noções; mas 
é por meio da prática reflexiva que os saberes experienciais são construídos. 
É no trabalho cotidiano que os conhecimentos teóricos encontram sua 
materialidade.

Desse modo, percebe-se que o professor constrói seus conhecimentos 
profissionais ao longo do exercício de sua profissão. Tardif (2014) afirma 
que, desde a formação inicial, é preciso que se insista em formar profissionais 
prático-reflexivos, isto é, professores que reflitam constantemente sobre sua 
própria ação docente. Enfim, o autor insiste na importância da colaboração 
entre universidades e escolas para que se possibilite a articulação e o equilíbrio 
entre os conhecimentos teóricos e os práticos.

Para Freire (1996), o espaço pedagógico é essencialmente formador. 
Salienta-se a amplitude dessa afirmação: o dia a dia escolar cria inúmeras 
possibilidades de construção de conhecimentos, tanto para o professor, 
quanto para os estudantes. Além disso, ao se conscientizar dos próprios 
conhecimentos, adquiridos por meio da experiência reflexiva, é possível que 
o docente colabore na formação de novos professores. O reconhecimento e 
a valorização dos saberes construídos por meio da experiência conduzirão 
a profissão docente a um novo horizonte, no qual o respeito e uma real 
valorização social poderão ser  vislumbrados.

Nesse sentido, “[...] a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, 
o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A 
cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 
acontece” (BONDÍA, 2002, p. 21). A prática reflexiva leva o professor a uma 
reflexão sobre a ação, ou seja, ao refletir sobre a ação vivenciada, o professor 
torna-se capaz de compreender e aprimorar suas formas de ensinar.

Em contrapartida, de acordo com André e Martins (2020, p. 191) 
pode-se observar que “[...] a formação continuada usualmente oferecida aos 
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docentes pelas redes de ensino ou pelas escolas não leva em conta as reais 
necessidades dos professores, tanto para responder às suas demandas da sala 
de aula quanto para realizar um trabalho pedagógico de qualidade”. Assim, 
na maioria das vezes, os cursos oferecidos são pensados a partir de concepções 
tecnicistas; em geral, o professor não é ouvido para que, a partir de suas 
demandas, sejam elaborados materiais e estratégias para o trabalho.  

Desse modo, observa-se a importância de se pensar nos processos de 
formação continuada enquanto momentos de valorização das experiências 
cotidianas, pois o professor forma-se ao longo do exercício de sua profissão. 
Portanto, a prática reflexiva, aliada às oportunidades de formação continuada, 
são primordiais para a formação da autonomia e de uma identidade profissional 
docente, assunto que será abordado no próximo item.

4 Formação da identidade profissional e docência

A formação da identidade profissional na docência não deve ser pensada 
como uma fórmula definida e finalizada. Marcelo (2009, p. 12) afirma que 
esta é a forma como o professor se identifica ao longo de sua carreira; portanto, 
não é algo que possa ser definido em um dado momento, mas uma construção 
que exige tempo:

Temos que considerar identidade docente como uma realidade que evolui e 
se desenvolve de forma individual e coletiva. A identidade não é algo que se 
possui, mas sim algo que se desenvolve ao longo da vida. A identidade não é 
um atributo fixo de determinada pessoa, mas sim um fenômeno relacional. 
O desenvolvimento da identidade ocorre no terreno do intersubjetivo e 
caracteriza-se como sendo um processo evolutivo, um processo de interpretação 
de si mesmo enquanto indivíduo enquadrado em determinado contexto.

Diante do exposto, pode-se observar que a identidade docente é 
uma construção que não depende apenas do ser professor, mas de toda a 
comunidade com que ele se relaciona no cenário de atuação: os colegas de 
trabalho, os alunos, os pais, os gestores, entre outros, são peças fundamentais 
que colaboram com a formação dessa identidade. Dessa forma, é preciso 
cautela ao pensar no perfil profissional de um professor, pois este está sempre 
diante de novas e diversas realidades, o que causa impactos nessa construção 
do eu profissional.

A profissão docente vai se modificando ao longo do tempo, de acordo 
com as experiências profissionais e o contexto de atuação. Por esse caráter de 
constante alteração das experiências que constituem um profissional, Resende 
et al. (2014, p. 2) conclui que “[...] ao longo da vida, o professor constrói-se e 
identifica-se com a sua profissão. Este processo começa a desenvolver-se antes 
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da formação inicial, prossegue na formação inicial e percorre toda a carreira 
docente.”. Por meio dessas palavras, torna-se nítido que a constituição do 
professor como um profissional com uma identidade própria é lenta e gradual, 
além de não ter foco em apenas uma das etapas da vida profissional, ou seja, 
em todas as fases em que o professor se encontra, inclusive, até mesmo antes 
de se formar professor por meio de um título; suas experiências, conforme já 
citado no tópico anterior, vão se concretizando de forma a criar, aos poucos, 
um perfil profissional.

Como dito anteriormente, não há uma fórmula que possa ser 
relacionada à construção da identidade profissional docente, mas há alguns 
meios que habilitam o professor nessa direção. Para Alves et al. (2007, p. 
273) a profissionalidade abre espaço para as experiências colhidas o tempo 
todo, ao longo da trajetória, pois “[...] a identidade profissional resulta 
das relações e interações no trabalho, fundada em representações coletivas 
variadas, construindo atores do sistema social, institucional ou empresarial”. 
Apenas por essa assertiva, já se pode estabelecer que o ambiente de trabalho 
do professor é um fator que contribui, positiva ou negativamente, em sua 
formação identitária.

Ao pensar na relação do ambiente de trabalho com a identidade 
profissional docente, outros fatores encontram-se submersos, entre eles a 
relação com os colegas de trabalho, que pode gerar experiências significativas 
e, até mesmo, ser a possibilidade de um relacionamento de troca, seja de 
práticas educacionais desenvolvidas, seja de frustrações vivenciadas ao  longo 
da carreira ou reflexões acerca da prática profissional. Mas, além da relação com 
os colegas de trabalho, há os alunos, sujeitos da interação com o profissional 
professor. Essa relação, sem dúvidas, é a que se propõe a desafiar mais os 
profissionais, de certa forma, exigindo de cada um deles um posicionamento 
frente à educação. Muitos educadores, algum dia de suas vidas profissionais, já 
devem ter se perguntado: “Que tipo de professor eu sou?”. Essa denominação 
em tipo não quer dizer que se pense em uma tipologia que define o professor 
com X características para um grupo e o professor com Y características para 
outro. Essa é muito mais uma questão reflexiva que, ao invés de trazer uma 
resposta, traz a reflexão acerca do eu profissional.

É preciso entender, portanto, que quando se remete à identidade 
docente, refere-se à maneira como o professor vê a si mesmo enquanto 
profissional. Porém, como é possível ver a si mesmo? Essa pergunta está 
pautada na capacidade que o professor tem de autoquestionamento e, 
mais que isso, refletir sobre a forma como atua. Um dos maiores equívocos 
cometidos por um profissional é pensar que já sabe tudo. Essa falsa noção de 
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sapiência totalizadora impede que o professor reveja suas ações e pondere suas 
necessidades.

Tardif (2014, p. 11, grifo nosso) atenta-se para a importância do saber 
dos professores:

[...] o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é 
o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua 
experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações com 
os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc.

Percebe-se que o excerto acima resume as questões anteriores, ou 
seja, tudo o que constitui o professor enquanto um ser profissional se pauta 
nas relações construídas por ele com o saber, com a escola, os alunos e sua 
experiência de vida. Portanto, não há como pensar nos caminhos para a 
identidade docente sem relacioná-los com o desenvolvimento profissional 
docente, pois ambos são interdependentes.

De acordo com Marcelo (2009, p. 13), “[...] ser um bom professor 
pressupõe um longo processo”, ou seja, ninguém se torna um professor 
exemplar, consciente da sua identidade profissional por meio de uma simples 
e ligeira transição. Esse é um processo que leva tempo e exige esforço. O 
caminho para a definição e o reconhecimento de uma identidade encontra-se 
no desenvolvimento profissional.

Ao reconhecer que o professor depende do desenvolvimento da sua 
profissão para chegar a uma concretude da sua identidade profissional, é 
prudente observar que a palavra desenvolvimento provoca a mudança, a 
inquietude diante daquilo que é vivido e experimentado. Portanto, “[...] 
o desenvolvimento profissional procura promover a mudança junto dos 
professores, para que estes possam crescer enquanto profissionais - e também 
como pessoas” (MARCELO, 2009, p. 15).

Ser professor exige um posicionamento de constante busca pelo melhor 
para aqueles que são os sujeitos do trabalho docente: os alunos. O compromisso 
com a formação humana não deve ser desviado da prática profissional e esse é 
um ponto crucial da formação da identidade docente, pois o que o constitui 
na sua pessoalidade, certamente refletirá no seu ser profissional.

Por isso, o compromisso com a ética e a educação são constantes que 
devem acompanhar a vida pessoal e profissional do professor, constituindo, 
pois, sua identidade. Segundo Marcelo (2009), o desenvolvimento profissional 
vem atrelado à mudança de crenças; porém, esse processo não se dá de forma 
instantânea, mas de uma maneira lenta e quando comprovada, pelo professor, 
como eficaz para sua atuação.

Assim sendo, formar a identidade docente de um professor é um 
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caminho longo e delicado, exige reflexão, conhecimento e desenvolvimento 
profissional atrelado à prática. Ninguém se torna um bom professor do dia 
para a noite: todos os dias são oportunidades para aprendizagem, seja por 
conhecimentos agregados ou por erros cometidos e reconhecidos; o importante 
é que se tenha em mente que ser profissional depende de uma constante busca 
por seu eu na profissão.

5 Considerações finais

O desenvolvimento profissional docente envolve várias etapas, 
conforme já mencionado. Por isso, é interessante, enquanto profissional, 
manter uma atitude de constante reflexão, não somente sobre a prática 
profissional desenvolvida, mas também sobre as teorias estudadas e discutidas 
ao longo desse processo: da formação inicial à formação continuada.

A formação inicial é a base para o desenvolvimento da autonomia 
profissional, mas não há uma regra que a delimite dessa forma. O professor 
pode desenvolver-se como responsável e consciente de sua prática em outros 
momentos da sua vida profissional, não apenas na etapa inicial; mas esta é, 
sem dúvidas, a porta de entrada para os diálogos com a autonomia.

Nesse sentido, a construção da autonomia não se limita a apenas uma 
etapa da vida do profissional docente; as experiências vivenciadas, bem como a 
reflexão sobre a prática são constituintes essenciais desse processo. O professor, 
antes de ser profissional, é também sujeito de suas ações e apropria-se de suas 
experiências, o que, de certa forma, impacta em sua atuação profissional. É 
difícil, portanto, encontrar um professor que não tenha sido influenciado por 
suas experiências.

Dessa forma, a formação da identidade profissional depende 
constantemente de um percurso profissional de reflexão, prática, 
conhecimento, despojamento de modelos pré- concebidos e enfrentamento 
de situações desafiadoras que assolam o campo educacional. Portanto, assim 
como o contexto da educação é inconstante, não se pode delimitar a identidade 
profissional docente, pois está em constante processo de construções e 
desconstruções, ao longo da carreira.

Por fim, as discussões acerca da formação do professor, inicial e 
continuada, bem como a questão da identidade docente, ainda têm um longo 
percurso a traçar; talvez, esse caminho não tenha um ponto de chegada. Afinal, 
educar é um processo essencialmente humano; e o ser humano, ainda que seja 
naturalmente reflexivo, está em constante transformação. E talvez residam, 
nesse ponto, a nobreza e a exigência da profissão docente.
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Capítulo 5

O JORNAL MURAL COMO UM RECURSO 
EDUCOMUNICATIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Jenifer Poliana Marques Milagres1 
Daniela Fantoni de Lima Alexandrino2

Cíntia Lúcia de Lima3

1 Introdução

A junção entre educação e comunicação aponta a existência de um 
novo campo de reflexão, a educomunicação. Nesta perspectiva, 

a educomunicação utiliza os meios de comunicação como ferramenta de 
ensino, na busca de uma aprendizagem que foge do tradicional e emprega 
uma perspectiva educacional mais prazerosa e lúdica (SOARES, 2011).

Assim, percebemos que há uma necessidade de desenvolver no contexto 
escolar, alunos críticos, autônomos e ativos no processo educacional que 
compreendam os conhecimentos através de sua vivência e de sua realidade. 
Desta forma, a educação só é possível enquanto ação comunicativa, uma vez 
que este fenômeno esteja presente em todos os momentos da formação do 
cidadão (SOARES, 2011).

Nesse sentido, buscamos com esse trabalho compreender como a 
educomunicação, através do jornal mural, contribui para a aprendizagem na 
educação especial, de modo a possibilitar que as crianças especiais se tornem 
mais participativas e reconhecidas no ambiente escolar, tornando a inclusão 
realizável e não apenas uma imposição. Com isso, procuramos uma prática 
educomunicativa e interdisciplinar que realize esta ação e que auxilie o processo 
de desenvolvimento desses indivíduos. Para tanto, nosso embasamento teórico 
foi feito, principalmente, sobre os estudos de Soares (2000 e 2011) e Mantoan 
(2003 e 2005) no que tange a educomunicação e a inclusão respectivamente.

Destarte, este trabalho foi dividido em três partes, sendo que na 

1 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).
2 Doutora em Educação Especial pela Universidade de São Paulo e professora efetiva da 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).
3 Mestre em Educação pela Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ).
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primeira apresentamos algumas teorias acerca da educomunicação e sobre sua 
contribuição para o desenvolvimento educacional do aluno e de que maneira 
o jornal mural como instrumento educomunicativo auxilia esta aprendizagem 
enriquecendo a prática educativa. Na segunda parte, abordamos a necessidade 
de uma reflexão acerca da inclusão escolar e sobre o processo de inclusão de 
alunos com necessidades especiais no ambiente escolar, apontando as leis que 
asseguram a estes alunos um ensino de qualidade, respeitando suas diferenças 
e limites. Já na terceira, expomos como o jornal mural contribui para a 
aprendizagem dos alunos com necessidades especiais por meio de práticas 
pedagógicas lúdicas que contextualizam o conhecimento e possibilitam a 
participação ativa de todos os alunos na sua construção, tornando a inclusão 
de fato realizável.

2 Educomunicação nas práticas educativas

Quando se fala em educomunicação apontamos a existência de um 
novo campo de reflexão que une duas áreas de conhecimento, a educação e a 
comunicação. Nesse viés, a educomunicação aparece como uma ferramenta 
que proporciona aos alunos participação comunicativa no ambiente escolar, 
de forma a beneficiar o processo de ensino e aprendizagem. Neste capítulo, 
abordaremos sobre a contribuição da educomunicação para o desenvolvimento 
educacional do aluno.

Conforme destaca Dias (2014), a utilização das tecnologias em prol da 
educação e comunicação passaram a ser essenciais na inovação metodológica 
de ensino, pois as duas áreas de conhecimento são de extrema importância 
na construção social e no desenvolvimento humano. Desta forma, a 
educomunicação se faz presente no ambiente escolar como facilitadora das 
informações, uma ferramenta eficaz a ser utilizada, traz melhorias para toda a 
comunidade escolar, favorece o crescimento do aluno perante o mundo que o 
cerca, desenvolve sua autonomia e pensamento crítico, que a todo o momento 
é estimulado através da mídia.

A educação e a comunicação se caracterizavam como campos de atuação 
independentes e neutros, os quais desempenhavam funções específicas: a 
educação que gera a transmissão do saber necessário ao desenvolvimento social 
e a comunicação que é encarregada de transmitir as informações à população 
por meios diversos como a TV, jornais, revistas e outros (ANDRADE; 
SCARELI, 2012).

Devido à ampla e complexa dimensão que a educação escolar representa, 
destaca-se outro campo do conhecimento que também age e exerce ação de 
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formação humana junto com a educação, este campo é a comunicação, que 
representa um dos componentes mais importantes da humanidade. Ela está 
presente na vida do homem desde o momento em que a espécie humana se 
entende como um ser social, caracterizada desde o nascimento e simbolizada 
através do choro, falas, gestos e demais maneiras de interagir com o mundo 
(NONNENMACHER, 2011).

A comunicação não existe por si mesma, como algo separado da 
vida em sociedade. Sociedade e comunicação são uma coisa só. Não poderia 
existir comunicação sem sociedade, nem sociedade sem comunicação. A 
comunicação não pode ser melhor que sua sociedade nem esta ser melhor que 
sua comunicação (BORDENAVE, 1982 apud NONNENMACHER, 2011, 
p. 20).

A comunicação exerce um papel de fundamental importância na nossa 
sociedade e está evidente a todo o momento, seja emitindo, transmitindo ou 
recebendo mensagens, através de sons, sinais ou por meio da linguagem oral 
e escrita.

Os meios de comunicação estão tão presentes em nossa vida, que 
se deixar de pensar na comunicação como um processo de inter-relação e 
interação, não se pode entender o que passamos na atual sociedade, devido 
à vasta velocidade em que as informações circulam (FÍGARO, 2011). 
Sendo assim, a comunicação não se dissocia da vida social, pois não existe 
comunicação sem sociedade e vice-versa.

Ao refletir sobre essas duas áreas de conhecimento, educação e 
comunicação, destacamos que ambas são de fundamental importância no 
desenvolvimento humano. Desta forma, a escola deve estar atenta a evolução 
dos meios de comunicação, incentivando os alunos a desenvolverem uma 
análise crítica e o uso adequado desses recursos comunicativos (SOARES, 
2011).

A partir dessa vertente de comunicação e educação, partimos para a 
descrição de um novo campo de atuação que une os saberes e conhecimentos 
dessas duas áreas, a educomunicação. Pensar em educomunicação é ter em 
mente uma experiência transformadora que busca atender um público que 
vivencia um período de informações no processo de ensino e aprendizagem, 
integrando saberes da Pedagogia e das Ciências da Comunicação. Hoje, o 
neologismo educomunicação trata de competências que são historicamente 
baseadas na capacidade de unir conhecimentos, com objetivos mais amplos 
que promovem a interlocução ou a conversa entre os que constroem e/ou se 
utilizam desses conhecimentos.

O termo educomunicação foi utilizado pela primeira vez na década 
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de 1980, pela UNESCO, como sinônimo de Media Education4 para 
designar uma referência à tendência de relacionar os efeitos que os meios 
de comunicação exerciam sobre a formação de crianças e jovens. No Brasil, 
seu primeiro aparecimento em publicações foi observado no ano de 1999 na 
revista Comunicação & Educação e passou a representar um novo campo de 
intervenção social (SOARES, 2011).

Soares (2000, p. 115) define educomunicação como sendo:
O conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de 
processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas 
comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, tais como escolas, 
centros culturais, emissoras de TV e rádios educativas, centros produtores de 
materiais educativos analógicos e digitais, centros coordenadores de educação 
à distância ou e-learning, e outros.

Soares (2011) define seis diferentes áreas de intervenção em um 
ecossistema escolar descritas sobre a educomunicação. São elas: Áreas da 
educação para a comunicação, que têm como objetivo a compreensão da 
comunicação; a Expressão comunicativa através das artes, cujas características 
circundam o potencial criativo e emancipador; Mediação tecnológica na 
educação, que preocupa com os procedimentos e as reflexões das tecnologias 
da informação e seu uso para a comunidade educativa; Pedagogia da 
comunicação, que se refere ao ensino escolar como um todo; Gestão da 
comunicação, que se refere ao planejamento e a execução de planos, programas 
e projetos referentes às demais áreas de intervenção e, por último, a Área da 
reflexão epistemológica, que se dedica à sistematização de experiências e ao 
estudo da educação e comunicação, mantendo a atenção à prática.

A educomunicação trilha o caminho que compreende e respeita a 
trajetória do aluno, que caminha no mesmo ritmo do mundo e acompanha 
as transformações ocorridas no ambiente ao qual se insere. Uma educação 
pautada pelos saberes que os alunos trazem consigo e, através do contato 
social, fazem trocas de conhecimentos e experiências, buscando valorizar as 
habilidades e competências, promovendo o diálogo social e educativo (SILVA 
e SILVA, 2015).

Para Soares (2011), a participação de crianças, jovens e adolescentes no 
processo de produção midiática tem demonstrado implicações interessantes, 
pois os mesmos se abrem para a compreensão crítica da realidade social e 
ampliam seu interesse em participar na construção de uma sociedade mais 
justa, isso porque essa participação os leva a ampliar seus conhecimentos e, 
além disso, aborda questões que envolvem a comunidade, de forma a promover 
ações coletivas de caráter educomunicativo.
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Outro aspecto percebido é que a partir dessa participação em projetos 
educomunicativos, os jovens ampliam ainda mais o vocabulário e seu 
repertório cultural, aumentam a comunicação, respeitam o trabalho em grupo 
incentivando-os a pensar e a expor suas opiniões, melhoram seu desempenho 
escolar, apresentam maior autoestima e autonomia, são mais reconhecidos 
no ambiente que estão inseridos e são mais participativos em atividades 
relacionadas à instituição de ensino.

2.1 O Jornal Mural como instrumento educomunicativo

As ferramentas midiáticas são de extrema importância na educação 
formal. Entre elas, destacamos o jornal mural, o qual foi reconhecido e 
valorizado como instrumento educativo pelo pedagogo francês Célestin 
Freinet, a partir do ano 1924 (SILVA et al., 2017).

Enquanto meio de comunicação, o jornal mural aparece no ambiente 
escolar como um instrumento benéfico para desenvolver a autonomia das 
crianças, de maneira que estas possam construí-lo de forma coletiva e ter 
grande significado na aprendizagem, além de propiciar a interdisciplinaridade, 
o respeito e a participação dos alunos por apresentar um modelo interativo e 
dinâmico.

O jornal mural ajuda o aluno a ter uma visão mais crítica independente 
de outras opiniões. Neste sentido Delgado (2001) ressalta que:

O jornal é um veículo cuja importância reside essencialmente no fato de ajudar 
a criança a perceber a complicada trama da existência e as diversas nuanças 
da percepção e da verdade, na medida em que, no decorrer de seu processo 
de escolarização passa a perceber que existem mais pontos de vista que o dela 
mesmo.

Segundo França (1988), o jornal mural deve dispor de planejamento 
prévio, programação visual e ainda contar com recursos gráficos, como 
fotos e ilustrações. Além do mais, o jornal mural é considerado como umas 
das formas mais rápidas e eficientes da comunicação, por se tratar de um 
instrumento dinâmico e imediato a baixo custo. Pode abordar vários temas, 
como por exemplo, culturais, políticos, econômicos e ainda incentivar o lazer 
e o esporte.

Este instrumento didático também pode servir como fonte de 
novidades, já que sua atualização é mais rápida do que a de outros meios de 
comunicação. Desta maneira o jornal mural pode ser um recurso privilegiado, 
tanto como facilitador no processo de aprendizagem quanto recurso de 
expressão para alunos, professores e membros da comunidade.
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A escolha do jornal mural, como ferramenta educomunicativa na rede 
de ensino não implica custos significativos para as escolas. Além disso, essa 
ferramenta de ensino é um meio eficiente e popular de comunicação nesses 
ambientes e não foge à realidade socioeconômica das escolas da rede pública 
de ensino do município (Santos et al., 2017). Desta forma, é possível que o 
aluno reflita sobre sua participação social, construindo uma identidade de 
pertencimento ao grupo, já que não é mais invisível (Diniz, 2004). Os alunos 
se tornam mais participativos e são mais reconhecidos no ambiente escolar.

Faz-se necessário, levar em consideração todos os aspectos ocorridos 
durante a aula e promover práticas pedagógicas que possibilitem aos alunos 
desenvolverem-se enquanto sujeitos sociais críticos e ativos, de forma a motivá-
los a participar de todos os aspectos que dizem respeito à aprendizagem, pois 
como Müller (2002, p. 279) ressalta:

O professor como facilitador do aprendizado deverá buscar a motivação de 
seus alunos. Não é uma tarefa fácil, pois a falta de motivação pode ter origem 
em problemas particulares do aluno como cansaço, necessidades afetivas não 
satisfeitas e, até mesmo, a fome. O docente deverá centrar os seus esforços na 
aprendizagem e, ao trabalhar com ela, tornar o ensinamento significativo para 
o aluno, fazendo-o sentir que a matéria tem significância para sua vida.

De fato, essa interação professor/aluno proporciona troca de 
experiências, como Freire (1996, p. 38) afirma: “Quem ensina aprende ao 
ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Desta maneira, a troca de saberes 
gera aprendizado para ambas as partes.

É importante ressaltar, que através das atividades realizadas com o 
jornal mural, as crianças com necessidades especiais atuam junto às outras 
crianças, com intuito de participar no processo de aprendizagem e interação, 
de forma a construir uma nova realidade que pode ser experimentada no 
cenário escolar. Portanto, trabalhar com o jornal mural, tanto no ensino 
regular como na educação especial, possibilita o processo de aprendizagem 
que distanciam esses dois mundos.

Ao utilizar o jornal mural, os docentes têm em mãos uma diversidade 
de temas que permitem contemplar inúmeros assuntos, de forma que as 
aulas se tornem mais dinâmicas e prazerosas, pois muitas vezes, o professor 
reproduz o modelo desgastado de aula expositiva, onde só ele fala e os alunos 
absorvem (NONNENMACHER, 2011). Desta maneira, o jornal mural é 
um instrumento que proporciona uma aprendizagem mais agradável. Pavani, 
Junquer e Cortez (2017, p. 44) afirmam que:

À medida que se faz uso do jornal e de outros meios de comunicação na escola 
para que seja gerado conhecimento, é formado pessoas capazes de responder a 
estímulos de maneira produtiva, deixando de ser meros receptores passivos e 
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ausente de informação.

Assim, notamos que a utilização do jornal mural como um recurso 
educomunicativo na escola, contribui para a construção de um cidadão 
participativo e crítico. Sendo assim, Freire (1996) explica que “ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 
sua construção”. A escola então precisa ser um espaço aberto a novos desafios 
para a construção do conhecimento, o que pode ser benéfico para um maior 
número de pessoas, deficientes ou não.

Portanto, diante do que foi exposto e levando em consideração os 
conceitos de educomunicação e jornal mural, acreditamos que a inclusão 
possa ser algo concebível e realizável em uma escola que priorize o aluno e a 
troca de experiências. Desta forma, o jornal mural é um instrumento didático 
educomunicativo que obtém resultados benéficos na educação especial.

3 Educação inclusiva e seus desafios no ambiente escolar

A proposta de uma educação inclusiva nunca esteve tão presente no 
ambiente escolar. Há também grandes desafios a serem enfrentados pelos 
docentes ao se sentirem perplexos e despreparados para lidarem com as 
dificuldades encontradas no cenário escolar. Desta forma, faz-se necessário 
uma reflexão acerca da inclusão escolar, afinal, presume-se que a escola é um 
ambiente acolhedor que aceita a diversidade como um todo. Sendo assim, este 
tópico visa abordar a inclusão de alunos com necessidades especiais de forma 
a refletir sobre seu processo de inclusão no ambiente escolar.

Para Grande (2006), a educação inclusiva deve ter como ponto de 
partida, o coletivo, a escola e a classe comum, onde todos os alunos com 
necessidades educativas, especiais ou não, precisam ter acesso ao conhecimento, 
à cultura e progredir no aspecto pessoal e social.

Por conseguinte, inclusão é buscar uma educação que visa qualidade 
para todos, sem nenhum tipo de exclusão, respeitando as diferenças e limites. 
Marqueti (2013, p.14), destaca que, a inclusão é:

[...] colocar-se no lugar do outro, compreender suas limitações, seu ponto de 
vista, suas potencialidades e motivações, desenvolvendo dessa forma atitudes 
de solidariedade e capacidade de conviver com as diferenças, garantindo a 
todos os alunos condições de aprendizagem, seja por meio de intervenção 
pedagógica ou de medidas que atendam às necessidades individuais. A inclusão 
veio justamente ampliar as possibilidades para construir uma sociedade mais 
justa, dando oportunidade para todos, de ocuparem seus espaços, buscando 
conquistar uma autonomia.

A inclusão busca uma escola que esteja em constante transformação e 
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construção de melhorias pelas diferenças, promovendo mudanças de atitudes, 
modificação e adaptação da estrutura escolar. Desta maneira, a Declaração de 
Salamanca (1994, p.5) estabeleceu que:

O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem 
aprender juntas, sempre que possível, independente de quaisquer dificuldades 
ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e 
responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os 
estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade à 
todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias 
de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. Na verdade, deveria 
existir uma comunidade de serviços e apoio proporcional ao contínuo de 
necessidades especiais encontradas dentro da escola.

Conforme Marqueti (2013), o primeiro passo para efetivação de um 
processo inclusivo, é quando a escola passa a aceitar e valorizar as diferenças, 
com intuito de proporcionar uma educação de qualidade a todos. Ou seja, ao 
optar pelo modelo inclusivo de educação, muda-se o pensamento, a forma de 
ensino e aprendizagem, transformando a perspectiva da comunidade de modo 
geral, aprimora o conhecimento e o respeito das pessoas com deficiência.

Porém, infelizmente a realidade das nossas escolas ainda perpassa 
por um longo caminho para que, de fato, a inclusão aconteça. Para isso, é 
preciso incluir efetivamente o aluno com necessidade especial e não somente 
o matricular em um ensino regular. O processo inclusivo segundo Mrech 
(1998, p.37-39),

[...] visa atender ao máximo a capacidade da criança portadora de deficiência 
na escola e na classe regular. Envolve o fornecimento de suporte de serviços 
da área de educação por intermédio dos seus profissionais. A inclusão é um 
processo constante que precisa ser continuamente revisto.

A Constituição Federal (artigo 208, inciso III) estabelece o direito das 
pessoas com necessidades especiais receberem educação preferencialmente na 
rede regular de ensino, mas colocar este direito em prática não significa apenas 
inserir os alunos em um espaço físico escolar, a inclusão requer muito além 
de uma mera socialização, “a inclusão é produto de uma educação plural, 
democrática e transgressora” (MANTOAN, 2003, p. 20).

Ainda para Mantoan (2003), a escola resiste até hoje à inclusão, pois 
é incapaz de atuar diante da complexidade, da variedade, da diversidade, ou 
seja, da diferença existente entre os seres humanos. Infelizmente, ainda é uma 
realidade vivenciada em nossas escolas, aceitar que somos diferentes, que 
cada um tem seu tempo e encarar que a inclusão possa ser algo concebível 
e realizável. As crianças com necessidades especiais devem ser acolhidas por 
toda comunidade escolar e é preciso acreditar que em seu tempo, são capazes 
de aprender.
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A inclusão escolar precisa ser trabalhada além do simples acesso de alunos 
com necessidades especiais às redes regulares de ensino. Estes alunos buscam 
objetivos além da socialização e cabe à escola se adequar às necessidades de 
cada um, proporcionando uma educação de qualidade a todos, o que “implica 
em mudanças substanciais em toda sua estrutura, pois a escola para todos tem 
que garantir entrada, permanência e qualidade cumprindo efetivamente seu 
papel social” (CARNEIRO ET AL., 2014, p.11).

Nesta perspectiva, Mittler (2003, p. 25) afirma que:
No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de 
reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar 
que todos os alunos possam ter acesso  a todas as gamas de oportunidades 
educacionais e sociais oferecidas pela escola. Isto inclui o currículo corrente, 
a avaliação, os registros e os relatórios de aquisições acadêmicas dos alunos, as 
decisões que estão sendo tomadas sobre o agrupamento dos alunos nas escolas  
ou nas salas de aula, a pedagogia e as práticas de sala de aula, bem como as 
oportunidades de esporte, lazer e recreação.

O que se espera da escola inclusiva “é que seus planos se redefinam para 
uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e 
que reconhece e valoriza as diferenças” (MANTOAN, 2003, p. 14). Assim, 
como afirma Morin (2001), para se reformar a instituição, é necessário 
reformar as mentes, mas não se pode reformar as mentes sem uma prévia 
reforma das instituições.

Viver situações diferenciadas e ter a oportunidade de conhecer e 
conviver com pessoas diferentes de nós, só nos traz benefícios, aprendemos a 
aceitar os desafios, vencer o preconceito e encarar a realidade que nos cerca. 
Conforme Santos (2003, p.56) afirma: “é preciso que tenhamos o direito de 
sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos 
iguais quando a diferença nos inferioriza”.

Pensar em inclusão é pensar que todas as crianças sejam beneficiadas 
em todo o sistema de educação por “motivos morais, lógicos, científicos, 
políticos econômicos e legais” (MENDES, 2006, p.388).

Com isso, retomamos a vertente de se trabalhar com a educomunicação 
como forma de auxiliar essas crianças com deficiência, através de um 
ensino lúdico e prazeroso com intuito de contribuir para o seu processo de 
aprendizagem. Sendo assim, destacamos o jornal mural como uma ferramenta 
que propicia esta aprendizagem, com o objetivo de promover a inclusão neste 
ambiente de ensino. A partir desta experiência, é possível que a criança reflita 
sobre sua participação social, construindo sua identidade.

Nesta perspectiva, vale ressaltar que os recursos pedagógicos utilizados 
no sistema educacional de ensino, devem promover mudanças significativas 
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na aprendizagem, como afirma Schiochet (2010, apud, ALMEIDA, 2006, p. 
51):

Faz-se necessário mudar e adaptar as práticas pedagógicas, buscando variações 
metodológicas durante as aulas, com o intuito de desafiar e estimular o aluno 
em sala de aula. A criança deve ter a oportunidade de aprender com a interação 
das diferentes linguagens que as tecnologias oferecem. Deve-se aproveitar 
das tecnologias como recurso a fim de melhorar a qualidade do processo 
de ensino/aprendizagem em nossas escolas. Para isso, torna-se essencial o 
professor planejar essa utilização, de forma que vincule os objetivos propostos 
aos conteúdos a serem desenvolvidos.

A contribuição do lúdico e dos recursos tecnológicos no ambiente 
escolar favorece a aprendizagem e adaptação dos conhecimentos de acordo 
com as necessidades apresentadas pelos alunos, garantindo aos mesmos, 
participação em todas as atividades em diferentes espaços da escola, fruto de 
um trabalho coletivo de todos os profissionais da escola inclusiva.

De acordo com Carneiro et al (2014, p.15), que faz referência à 
Declaração de Salamanca (1994), “o ensino deve ser diversificado, rico, criativo 
e realizado em um espaço comum a todas as crianças”, desta forma, torna-se 
conveniente trabalhar com práticas pedagógicas diferentes do tradicional para 
que o ensino não fique exaustivo.

Pensando sobre as práticas pedagógicas lúdicas e, compreendendo 
que espaços inclusivos consideram verdadeiramente todos como sujeitos do 
processo de aprendizagem, ressaltamos que o jornal mural, além de uma 
atividade lúdica pode ser considerado como uma estratégia para transformamos 
o contexto educacional em um espaço inclusivo.

Além disso, utilizar o jornal mural como um recurso educomunicativo 
no ambiente escolar, é levar em consideração que a criança deficiente participe 
do processo de aprendizagem questionando, refletindo e construindo uma 
nova realidade para o contexto educacional. Como forma de instaurar esta 
ação educomunicativa, utilizamos este recurso didático em uma comunidade 
escolar no município de Barbacena - Minas Gerais, a fim de auxiliar no 
processo de aprendizagem desses alunos, respeitando suas necessidades e 
particularidades, com intuito de promover resultados benéficos, para que 
estes alunos consigam acompanhar e concluir todas as etapas educacionais 
dentro do ensino regular, de modo a colaborar para seu desenvolvimento. 
Assim, apresentaremos no próximo capítulo os resultados positivos desta ação 
educomunicativa, através do jornal mural, para as crianças especiais.
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4 O jornal mural e a prática educomunicativa no ambiente escolar

As práticas pedagógicas lúdicas propiciam métodos de aprendizagem 
de forma dinâmica, prazerosa e benéfica para todo contexto escolar. Assim 
sendo, o jornal mural se configura como um instrumento educomunicativo 
que permite a execução de uma prática pedagógica dinâmica e interdisciplinar. 
Nesse sentido, elaboramos um projeto de extensão que utiliza o jornal mural 
como um importante instrumento de inclusão escolar e de execução de 
atividades lúdicas e envolventes, auxiliando a aprendizagem dos alunos e 
proporcionando diferentes situações didáticas na busca do conhecimento. Neste 
tópico, iremos abordar o desenvolvimento deste projeto, a implementação do 
jornal mural e o quão importante é esta prática na inclusão escolar.

O trabalho docente deve ser construído sobre diferentes estratégias 
pedagógicas e o professor, como mediador do ensino e da aprendizagem dos 
alunos, precisa refletir sobre estas práticas de ensino a fim de proporcionar 
uma aprendizagem que busca novos ensinamentos para o sucesso escolar. 
Desta forma, os projetos educativos e o trabalho com o lúdico, possibilita um 
ensino dinâmico e flexível, pois “ajuda a desenvolver o cognitivo, facilita a 
aquisição da aprendizagem e contribui para o desenvolvimento do raciocínio 
lógico da criança, principalmente daquelas que apresentam algum tipo de 
dificuldade” (CARVALHO E CARVALHO, 2012, p. 29).

A criança que vivencia experiências lúdicas em seu contexto escolar 
se torna mais confiante e participativa em atividades escolares. Segundo 
Kishimoto (2011), com a ludicidade a criança desenvolve habilidades e 
competências indispensáveis a sua atuação social. Ainda neste sentido, 
Carvalho e Carvalho (2012, p. 33) ressalta que “o lúdico faz parte de várias 
propostas pedagógicas interdisciplinares na construção da aprendizagem, 
sendo o professor mediador desse processo” que contribui para a produção 
do conhecimento.

Segundo Rossetti (2004, p.11), as mudanças observadas entre as 
crianças e jovens que participam de projetos educativos,

[...] reúnem o trio, educação, comunicação e participação: ampliam seu 
vocabulário e repertório cultural, aumentam suas habilidades de comunicação, 
desenvolvem conhecimentos em grupo, negociação de conflitos e planejamento 
de projetos, melhoram o desempenho escolar, entre outros ganhos.

Sendo assim, o jornal mural aparece como auxílio a esta demanda 
educacional, de forma a contribuir e enriquecer a prática do ensino e da 
aprendizagem, concedendo a participação de toda a turma. Além disso, este 
instrumento educomunicativo, possibilita a participação de toda e qualquer 
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criança neste processo de aprendizagem, de modo que se construa uma nova 
realidade no ambiente escolar.

O público alvo são crianças atendidas que apresentam alguma 
deficiência, dificuldades de aprendizagem, transtornos e/ou síndromes e, que 
serão inteiramente envolvidas no processo de elaboração do jornal mural, bem 
como toda a comunidade escolar.

Assim sendo, o referido projeto que tem como foco contribuir com 
o processo de inclusão escolar em duas escolas regulares do município de 
Barbacena-MG, utiliza a educomunicação através da implementação do 
jornal mural e, tem como subsídios os conceitos de Educação Inclusiva e 
educomunicação, no qual pretendemos viabilizar uma intervenção na atual 
educação inclusiva da cidade, uma vez que todas as crianças têm direito à uma 
educação de qualidade, consequentemente têm direito a ser protagonistas no 
processo de ensino aprendizagem.

Deste modo, para a aplicação deste projeto, efetuamos algumas ações 
para que o resultado seja benéfico para todo contexto escolar. Para tanto, 
realizamos visitas às escolas participantes, estudos com fundamentação teórica, 
encontros semanais mediados pela coordenadora do projeto juntamente com 
as bolsistas para discutirmos e compartilharmos informações necessárias 
para a implementação do jornal mural. Desta forma, estabelecemos algumas 
demandas de conteúdos interdisciplinares que poderiam ser trabalhados. Estes 
são alguns exemplos de reportagens que foram planejadas: Patrono da Escola; 
Festa Junina; Jogos e Brincadeiras; Combate à Poluição; Hábitos de Higiene 
Corporal e Pessoal; Dia Das Crianças; Consciência Negra; dentre outras.

Para que explorássemos mais sobre as temáticas realizadas, 
estabelecemos que a montagem do jornal mural fosse realizada mensalmente, 
sendo que ao longo do mês os alunos realizariam atividades referentes ao tema 
segundo sua faixa etária e necessidades educacionais. Para a implementação do 
mural, no qual os responsáveis eram os próprios alunos atendidos, reuníamos 
todos para um diálogo referente às atividades que foram propostas, assim, 
compartilhávamos experiências adquiridas ao longo do mês e com isso, se 
tornaram mais participativos e reconhecidos no ambiente escolar, estimulando 
cada vez mais sua autoestima. Importante destacar que esse mural não é 
temático e nem um mural de exposição de atividades, mas, mais do que isso, 
ele representa um instrumento pedagógico de entrelaçamento dos conteúdos 
estudados ao longo de um mês, trazendo informações importantes acerca do 
tema estudado.

Nossa primeira temática do ano de 2018 foi muito importante para 
toda a comunidade escolar, no qual realizamos atividades acerca do Patrono 
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da Escola, a fim de destacar sua importância para o município de Barbacena. 
Desta forma, estudamos sobre sua história de vida, aspectos geográficos 
referentes à localização da cidade natal do patrono e de Barbacena no Estado 
de Minas Gerais, assim como a localização da escola. Elaboramos também 
uma linha do tempo sobre a escola, desde sua fundação até os dias atuais, 
mostrando as principais mudanças ocorridas com o passar do tempo. Além 
disso, produzimos a caricatura do patrono como forma de trabalhar a 
coordenação motora fina dos alunos, corpo humano e percepção visual.

Após a realização dos estudos acerca do patrono, iniciamos a montagem 
do jornal mural como forma de apresentar para toda a comunidade escolar as 
atividades que foram desenvolvidas e os saberes que foram adquiridos, bem 
como a reportagem.

Montamos também, o mural referente ao dia da Consciência Negra, 
no qual destacamos pontos importantes, como o respeito ao próximo, a luta 
dos negros no Brasil, o direito a igualdade de oportunidades, a discriminação, 
os problemas que os negros ainda continuam enfrentando na atual sociedade, 
aprendemos também um pouco da história do Zumbi dos Palmares e sua 
importância para este movimento. Além disso, estudamos a localização 
geográfica dos quilombos, realizamos contos de histórias dos autores, Ana 
Maria Machado e Ziraldo, e atividades que envolveram a coordenação motora 
fina como: recorte e colagem em um cartaz e, após este momento, realizamos 
a montagem do jornal mural com as atividades desenvolvidas em sala.

Ao final da montagem os alunos ganharam uma lembrança, com 
intuito de continuarmos incentivando-os e como reconhecimento do trabalho 
produzido por eles próprios.

Dessa forma, com a implementação do jornal mural, percebemos 
que houve uma mudança significativa no olhar para as diferenças, os alunos 
tiveram mais estímulos para aprender, passaram a ser mais participativos nas 
aulas e nas atividades escolares. Nesse sentido, Carvalho e Carvalho (2012, 
p.38), afirmam que:

[...] a ludicidade contribui para a aquisição da aprendizagem das crianças com 
necessidades educativas especiais, inseridas na rede regular de ensino as quais 
passam por um processo de integração, e inclusão escolar onde o respeito e a 
valorização das diferenças são alvos a serem atingidos por toda a sociedade.

Ao trabalhar com a forma lúdica, especialmente com o jornal mural, 
percebemos que a inclusão também se faz presente através de ideias e ações 
inovadoras, por ser um modelo dinâmico e prazeroso, facilita a aprendizagem 
e torna os alunos mais confiantes e satisfeitos, pois percebem que seu trabalho 
é reconhecido por toda a comunidade escolar. Além disso, o jornal mural é 
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um recurso pedagógico que abrange inúmeras informações e conteúdos sobre 
vários assuntos, por ser um modelo interdisciplinar, possibilita a aprendizagem 
de vários conteúdos. Deste modo, é preciso que saiamos do tradicional, para 
que a qualidade do ensino seja mais eficaz, pois “precisamos de professores 
não apenas motivados e compromissados, mas também com a formação a 
lapidar” (CARVALHO E CARVALHO, 2012, p. 9).

5 Considerações finais

Através desse estudo, observamos que com a implementação do jornal 
mural os docentes estariam frente a uma nova realidade que busca uma prática 
pedagógica lúdica e inclusiva, dando voz, escutando e conhecendo a realidade 
do aluno, tornando possível a inclusão no decorrer das ações educomunicativas 
realizadas nas escolas.

A educomunicação, além de contribuir no processo de ensino e 
aprendizagem dos discentes, permitir a divulgação de informações de diferentes 
assuntos e estimular a participação de todos os envolvidos no contexto escolar 
através de métodos pedagógicos eficientes, busca um novo campo de estudo 
em que as tecnologias exercem papel fundamental nesse processo. Com isso, 
no decorrer da aprendizagem dos alunos, aplicar novas metodologias de 
ensino, em que os meios de comunicação circulam seus interesses de estudo, 
garante a todos a livre expressão, transformando- os em sujeitos autônomos, 
pensantes e participativos no ambiente escolar.

Com a implementação do jornal mural ficou visível que os alunos se 
dispuseram de maior interesse em participar das atividades e dos assuntos 
abordados. Assim, com participação ativa em todos os momentos da 
construção do jornal mural, os resultados foram satisfatórios.

Desta maneira, por meio da utilização de práticas pedagógicas lúdicas, 
em especial o jornal mural, como um instrumento da inclusão escolar, nos fez 
perceber que a inclusão é algo realizável e que independente de deficiências, 
qualquer aluno é capaz de executar em seu tempo as atividades propostas, 
transformando-os em sujeitos críticos, que refletem acerca das diferenças que 
existem no cenário escolar.

Portanto, trabalhar com projetos educomunicativos e interdisciplinares, 
são essenciais no cotidiano escolar, pois os alunos com necessidades educativas 
especiais se tornam parte integrante da escola como sujeitos ativos e 
participativos no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que auxiliam 
as ações que influenciam o ensino e são de fato inseridos neste sistema. 
Desta forma, as práticas educativas intermediadas pela educomunicação, 
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principalmente com o jornal mural, são recursos eficientes para alcançar 
resultados positivos e significativos no processo de aprendizagem e na inclusão 
escolar.
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1 Introdução

Atualmente, a formação continuada tem sido tema das discussões 
acerca do fazer docente e do desenvolvimento profissional dos 

professores nos contextos de pesquisas voltadas para a área da Educação, com 
foco na Educação Básica. Esta discussão também se faz presente em meio à 
realidade do dia a dia das escolas. Por isso, faz-se necessário compreender o 
papel desse profissional e a importância de sua atuação no espaço escolar.

Mesmo sabendo que a formação inicial marca o início da vida 
profissional do docente, acreditamos que a formação perpassa toda a trajetória 
do profissional da educação, considerando as diferentes vivências e experiências 
adquiridas ao longo dos anos, contribuindo para a constituição do sujeito 
professor a partir da atuação e experiências em diferentes contextos.

O contexto da educação básica está imerso em constantes desafios que 
entende que a formação profissional precisa estar de acordo com as necessidades 
e as demandas pedagógicas da escola e das questões da atualidade. No entanto, 
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entre as mais variadas ações e práticas pedagógicas que ocorrem no âmbito 
escolar, muitas vezes é possível perceber que nem sempre o professor está apto 
a trabalhar com determinadas turmas e isso se dá por diversos motivos que 
envolvem a formação inicial, continuada de professores e o fazer por meio da 
prática. Considerando que o contexto da prática, ou seja, o contexto escolar 
é também um ambiente formador, é necessário refletir sobre a formação dos 
professores que atuam na etapa de alfabetização, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.

Quando refletimos sobre a formação de professores que atuam nas 
classes de alfabetização, percebemos que apesar de existir uma gama de cursos 
de formação continuada para estes professores por meio do governo federal 
e outros, não existe por parte dos cursos de formação inicial uma formação 
específica para preparar professores para atuar nesta área de ensino.

Nesse sentido, o presente capítulo tem como objetivo discutir acerca 
de aspectos da formação inicial e continuada com foco nos professores 
alfabetizadores.

Para tal, foram tecidas discussões pautadas nos aspectos históricos e 
institucionais da formação de professores, bem como uma reflexão a respeito 
da formação inicial e continuada de professores que alfabetizam.

2 Formação inicial e continuada de professores: aspecto histórico e 
institucional

Ao longo dos tempos observamos que a atividade docente vem 
ganhando destaque na sociedade, sendo alvo de constantes debates e discussões 
que, em cada tempo, se envolve em diferentes roupagens. Observamos que 
nem sempre a educação foi um direito de todos e, para muitos, se limitava ao 
direito de ler e escrever, como critério básico para obtenção de mão de obra.

De acordo com cada época, a formação de professores passou por 
avanços e retrocessos que ao longo dos tempos trouxeram marcas que de 
algum modo veio cristalizando no meio social e acadêmico. Mas, no contexto 
da educação, a figura do professor sempre se apresentou como ponto marcante 
do processo educacional em meio às discussões acadêmicas.

Estudos como o de Saviani (2008) mostram que a necessidade da 
formação docente é um assunto que está no cerne deste tempo presente, mas 
também deixou suas marcas e permeou o tempo passado. Segundo o autor, este 
assunto já preconizava desde o século XVII, mas o primeiro sinal de resposta 
a tantas indagações aconteceu no século XIX, após a Revolução Francesa. De 
acordo com esses fatos surge o processo de criação de Escolas Normais, como 
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instituições de caráter preparatório de professores.
Este assunto só emerge no Brasil após a Proclamação da Independência, 

quando surge a preocupação em instruir a população. Neste período a 
formação docente ainda não tinha caráter institucionalizado, esse tipo de 
formação surge pela primeira vez no ano de 1827 com o dispositivo da Lei 
das Escolas de Primeiras Letras, onde os professores se viam obrigados a se 
instruir no método do ensino mútuo (SAVIANI, 2008).

De acordo com Gatti e Barreto (2009), é no século XX, mais 
precisamente na década de 1970, que a formação de professores se desenvolve 
de modo sistemático e político. Este fato se deu, uma vez que, o acesso das 
crianças à escolarização (Educação Básica) foi regulamentado e teve grande 
ampliação em números escolas e de estudantes. As autoras ainda acrescentam 
que a formação de professores no Brasil sofre ainda hoje com as marcas 
deixadas pelo crescimento efetivo das escolas de Ensino Fundamental, quando 
foi preciso improvisar a formação de professores para atender a demanda de 
alunos.

Desse modo, embora a figura do professor sempre estivesse presente 
na trajetória da história da educação no Brasil, nem sempre houve uma 
preocupação com a formação desses sujeitos. Segundo nos mostra os estudos 
de Saviani (2009) no surgimento das primeiras escolas, era comum uma pessoa 
leiga exercer o ofício de mestre. Mesmo que a formação docente já tinha sido 
pensada anteriormente, a preocupação com a exigência institucional, só vem 
a aparecer no século XIX.

Sendo assim, a formação e atuação docente vêm ocorrendo de acordo 
com a sociedade e suas características, que ao longo dos tempos foram 
delineando o perfil do professor que a época exigia, enfrentando lutas em 
busca da profissionalização da docência, pela quebra da insuficiência histórica 
da profissão.

Na contemporaneidade, a docência enfrenta ainda desafios, entre 
muitos deles a sociedade da informação e globalização que atribui ao professor 
uma nova postura e formação evidenciando novos papéis e novas lutas na 
construção da imagem do profissional do magistério. Arroyo (2013, p. 18), 
traz considerações importantes sobre a profissão e construção docente

O conviver de gerações, o saber acompanhar e conduzir a infância em seus 
processos descartadas pela tecnologia, pelo livro didático, pela informática ou 
pela administração de qualidade total. A perícia dessas artes poderia ter sido 
substituída por técnicas, entretanto nem os tempos da visão mais tecnicista 
conseguiram apagar essas artes nem os novos tempos das novas tecnologias da 
TV, da informática aplicada a educação conseguiram prescindir da perícia dos 
mestres.de socialização, formação e aprendizagem, a perícia dos mestres não 
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são coisas do passado.

Percebemos a partir da fala do autor que não podemos descartar 
o tipo de formação docente na antiguidade, mas a exigência da formação 
atual está intrinsecamente ligada à formação do passado, em uma dinâmica 
de completude e interligação, onde o fazer docente se constrói com marcas 
deixadas de outros tempos.

Por isso, constatamos a importância de compreendermos os primeiros 
movimentos educacionais do país, para que esse nos leve à apreensão das 
conquistas na construção da imagem e do papel do profissional docente no 
Brasil.

Segundo Saviani (2008) o descaso com a formação de professores, vem 
desde o período colonial. Membros do Clero e posteriormente os Jesuítas eram 
os responsáveis pelo ensino das primeiras letras onde se pressupunham que os 
professores deveriam ter o domínio puramente dos conteúdos que lhes caberia 
transmitir às crianças desconsiderando a formação didático-pedagógica.

No contexto brasileiro, o surgimento das primeiras Escolas Normais 
foi fundado em Niterói no ano de 1835, na Bahia em 1836, no Ceará em 
1845 e, em São Paulo, em 1846. O que impulsionou o surgimento das Escolas 
Normais no país foi o fato da séria defasagem de professores capacitados, com 
péssima formação e baixos salários (MARTINS, 2009).

Em relação à formação insuficiente Martins (2009), afirma que até 
esse momento não existiam propostas bem estruturadas para a ampliação 
da educação rudimentar e, por conseguinte, não havia também projetos 
destinados à qualificação de professores. Iniciavam- se as primeiras crises no 
âmbito da formação de professores.

A falta de estruturação do currículo levou o fechamento e reabertura 
de muitas Escolas Normais no Brasil, acarretando assim um cenário de 
insegurança que veio a se estabelecer após a reforma das Escolas Normais. 
Considerando que, sem professores bem preparados, praticamente instruídos 
nos modernos processos pedagógicos e com cabedal científico adequado às 
necessidades da vida atual, o ensino não pode ser regenerador e eficaz. (SÃO 
PAULO, 1890).

Desta forma, em conformidade com o entendimento sobre as melhorias 
nas propostas de formação de professores, Nóvoa (2009, p. 9) afirma que 
“é necessário construir um novo lugar institucional”. Essa construção se dá 
com um forte embasamento universitário, mas ao mesmo tempo indissociável 
com as diversas realidades que compõem o campo docente, a preocupação se 
direcionou para a estruturação da formação inicial do professor.
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Em relação à reestruturação da Escola Normal, esta se fixou a partir 
da reforma paulista, que foi marcada por dois vetores como afirma Saviani 
(2008, p.145) o “enriquecimento dos conteúdos curriculares anteriores e 
ênfase nos exercícios práticos de ensino”. Mas de acordo com o mesmo autor, 
esta reforma não se consolidou e, por conseguinte não houve avanços.

No século XX, o movimento de formação da docência iniciado nos 
anos 30 veio a se consolidar em meio a diferentes modelos de escolas. Nesse 
contexto, havia o Jardim de Infância, Escola Primária, Escola Secundária - que 
era o apoio para a Escola de Formação de Professores. As escolas funcionavam 
como um campo de experimentação, demonstração e prática de ensino 
(SAVIANI, 2008).

Nesta perspectiva de avanços na reforma da Escola Normal impulsiona-
se a criação dos Institutos de Educação, que tinham como perspectiva não só 
a formação de professores, mas também, a criação de Institutos de educação 
voltados para pesquisa em educação. (SAVIANI, 2008).

Assim, os Institutos de Educação transpostos para o nível universitário, 
veio a se tornar base para a formação de professores para as escolas secundárias. 
Sendo assim, a partir do Decreto lei nº 1.190 de 4 de abril de 1939 passa a ser 
lei em todo o país. Por meio da oficialização do Decreto destacam-se alguns 
aspectos importantes, como a organização de forma definitiva da Faculdade 
de Filosofia e da Universidade do Brasil, estabelecendo os cursos de Bacharéis 
em diversas áreas do conhecimento.

Neste cenário ficou conhecida a formação 3+1, onde bacharéis passam 
a ter a possibilidade da obtenção do diploma de Licenciatura, a partir da 
integralização dos (3) três anos do curso escolhido mais um ano com 
disciplinas pedagógicas. O trecho abaixo demonstra a regulamentação da Lei, 
como vemos a seguir

O curso de didática será de um ano e constituir-se-á das seguintes disciplinas: 1. 
Didática geral; 2. Didática especial; 3. Psicologia educacional; 4. Administração 
escolar; 5. Fundamentos biológicos da educação; 6. Fundamentos sociológicos 
da educação (...); Ao bacharel, diplomado nos termos do artigo anterior, que 
concluir regularmente o curso de didática referido no art. 20 desta lei será 
conferido o diploma de licenciado no grupo de disciplinas que formarem o seu 
curso de bacharelado. (BRASIL, 1939).

Em consonância com as mudanças no campo da formação docentes, 
surgiram também novas fases como a inspiração do Ideário da Escola Nova. 
Com a reforma instituída pelo decreto n. 3810 de 19 de março de 1932, 
“Anísio Teixeira se propôs a erradicar aquilo que ele considerava o vício de 
constituição das Escolas Normais [...] Para esse fim, transformou a Escola 
Normal em Escola de Professores” (SAVIANI, 2008, p. 145).
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Com o decorrer do tempo, a concepção de formação, obteve várias 
mudanças com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
de 1996 que, juntamente com outras resoluções foi uma das mudanças que 
marcaram uma conquista nas últimas décadas do século XX, sendo que a 
LDB, alterou a concepção de professores, resultando na criação de políticas 
públicas (BRASIL 2015).

Parente (2016) ressalta que foi a partir da década de 1990, que as 
políticas de formação de professores começaram a contemplar diferentes 
espaços formativos, onde se caracterizou as instituições particulares, por 
exemplo, a Universidade Aberta do Brasil, universidades públicas, Institutos 
Superiores de Educação, compondo polos, espaços de trabalho e diferentes 
cursos direcionados à formação do professor da educação básica, como 
Normal Superior, Pedagogia, licenciaturas, cursos à distância, cursos de 
complementação, cursos normal nível médio-magistério e formação em 
serviço.

Para o autor, a diversidade de cursos formativos evidenciou uma 
dificuldade em se estabelecer diretrizes claras para a formação de professores 
no Brasil, como também apresentou as barreiras para o fortalecimento de uma 
política pública que atenda às necessidades da área.

Dentre as mudanças ocorridas por meio da LDB, inicia-se a necessidade 
da associação entre teoria e prática nos cursos de formação. No tocante a 
questão a formação do professor deve se dar em nível superior em cursos 
de Licenciatura, de Graduação Plena e de Curso Normal e estabelece um 
mínimo de 300 horas de atividades práticas durante os cursos de formação 
(BRASIL, 1996).

Para Gatti e Barreto (2009, p. 53), “mover-se em meio à legislação 
educacional sobre formação de professores, que comporta idas, voltas, 
remendos, complementos e iniciativas paralelas de poderes públicos, não 
é simples”, para as autoras, a formação docente presente na sociedade são 
baseadas em concepções de currículos disciplinares e gradeados oriundos das 
legislações e políticas públicas as quais carregam de um caráter ideológico, 
vindo de decretos, normas, entre outros.

Para Gatti e Barreto (2009) o aumento crescente dos problemas nos 
cursos de formação inicial de professores aliada a ideia de formação continuada 
foi caminhando-se também para uma concepção de formação compensatória, 
destinada a preencher a fragmentação e lacunas oriundas da formação inicial. 
Parente (2016, p.3) aprofunda a discussão ao abordar que

As licenciaturas e a formação de professores não são prioridades nos 
investimentos e recursos orçamentários. As ações do Estado no campo 
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da formação de professores vêm sendo emergenciais, fragmentadas, 
compensatórias, caracterizadas pela massificação, flexibilização, aligeiramento 
e barateamento. Por outro lado, na base do sistema, a cobrança em relação 
aos resultados do trabalho do professor é grande, focada nas competências, 
habilidades, atitudes e modelos didáticos.

Sobre essas mudanças na formação, todas ocorreram devido às 
exigências estruturais da profissionalização e, também, de acordo com que 
as mudanças ocorriam na sociedade, uma vez que o conhecimento não pode 
ser baseado apenas pela prática social. Nesse sentido, Gatti (2010, p.1359) 
afirma que em função dos graves problemas que enfrentamos a respeito das 
aprendizagens escolares em nossa sociedade, qual se torna complexo a cada 
dia, avoluma-se a preocupação com as licenciaturas, seja quanto às estruturas 
institucionais que as abrigam, seja quanto aos seus currículos e conteúdos 
formativos.

É importante salientar com a afirmação de Gatti (2010), de que não é 
intenção colocar sobre o professor e a sua formação, a total responsabilidade do 
insucesso das redes de ensino, ressaltando que a junção de diversos fatores que 
convergem para isso, como: as políticas educacionais, a questão social e cultural 
de todos os envolvidos na esfera educacional. “Não há consistência em uma 
profissionalização sem a constituição de uma base sólida de conhecimentos e 
formas de ação” (GATTI, 2010, p. 1360). Refletirmos sobre uma base sólida 
de conhecimentos, a mesma autora afirma que, especificamente na área do 
conhecimento e formação, observamos que a formação docente advinda da 
formação 3+1, trouxe impactos na atuação de professores em muitas áreas do 
saber.

Uma destas áreas que na atualidade apresenta-se ainda imersa em um 
campo de constantes discussões e debates, é a área do professor alfabetizador, 
haja vistas que na formação inicial não há um enfoque maior para esta área 
de atuação.

Segundo Gatti e Barreto (2009), o processo de formação dos professores 
no Brasil teve início desde as primeiras décadas do século XX, nas Escolas 
Normais de Nível Médio. Após a instauração da primeira Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, Lei nº 5.692, de 1971 as Escolas Normais foram 
extintas e a formação que era concedida por elas passa a ser feita em uma 
habilitação, chamada Magistério.

No século XX, com a chegada do modelo industrial, surge à necessidade 
de maior escolarização, que começa a se opor entre os trabalhadores, e assim 
a formação de professores mesmo com uma política frágil e inferior aos países 
desenvolvidos, ganha impulso.
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Diante do exposto, a próxima seção dedica-se, de forma breve, 
dissertar sobre o percurso do professor alfabetizador e perceber como se dá 
esta formação continuada mediante a prática.

3 Formação inicial de professores alfabetizadores

Na sociedade em geral muito tem se discutido sobre a formação de 
professores, bem como suas diversas áreas, assuntos e conteúdos ministrados. 
No cenário de discussões acadêmicas, o professor alfabetizador tem ganhado 
destaque, agregando relevância no bojo das discussões atuais.

Ao longo dos tempos a formação docente vem passando por diferentes 
modelos e propostas com a finalidade de romper com modelos não eficazes, de 
acordo com o contexto social e político da sociedade. É necessário considerar 
que a formação de professores no Brasil é entendida como duas fases separadas 
onde primeiramente aparece a formação inicial sendo oferecida em instituições 
de cursos superiores e após a mesma a formação continuada por meio de 
diversos cursos profissionalizantes de pós-graduação destinados a professores 
em exercício (FERNANDES; VIANA; SCARELI, 2016).

Como foi dito na seção anterior, os cursos de formação inicial não 
têm apresentado devido aprofundamento nas discussões para a formação de 
professores alfabetizadores. Diante disso, de acordo com Gatti (2009) para 
compensar-se esta lacuna, os cursos de formação continuada têm focado nesta 
área do conhecimento, o que discutiremos mais adiante.

No entanto, falar de formação inicial de professores para atuar nas 
turmas de alfabetização é levantar uma discussão sobre aspectos teóricos e 
metodológicos, em um campo marcado por várias práticas educativas e 
modelos que, ao longo dos tempos, foram se constituindo, e ainda são 
delineadas por modelos e métodos mesmo que, muitas das vezes, tenha se 
apresentado ineficaz para que o processo de alfabetização, realmente, viesse 
acontecer.

Entretanto, tal reflexão se faz necessário, pois ao garantir uma formação 
inicial consolidada em aspectos teóricos e metodológicos desses profissionais 
da educação, teremos possibilidades de ter um profissional mais qualificado 
e seguro para atuar com o processo de ensino aprendizagem da leitura e da 
escrita para todas as outras etapas do ensino.

No tocante à questão, Villela (1996) afirma que é o professor 
alfabetizador quem inicia os pequenos nas artes de viver, o saber, na leitura e 
escrita, no brinquedo, no cuidado de si, na invenção e na aprendizagem de 
tudo que nos cerca.
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Em conformidade com a formação de professores das séries iniciais, as 
mudanças ocasionadas não aconteceram devido à necessidade de qualificação 
na prática dos educandos ou com a construção de seu saber fazer, mas sim 
para o atendimento das demandas do sistema educacionais em virtude da 
ampliação do ensino obrigatório para 8 (oito) anos, sobretudo da necessidade 
de expansão da oferta de classes de 5ª ao 8ª série, que corresponde na atualidade 
ao 6º ao 9º ano de ensino fundamental II.

No que tange a respeito da formação de professores alfabetizadores 
Gatti e Barretos (2009), afirmam que diante das mudanças ocorridas nos 
cursos de Letras e Pedagogia, já havia em seus currículos disciplinas que 
abordavam o processo de alfabetização “conteúdos do currículo dirigidos à 
escola básica – são conhecimentos específicos da área, necessários para que o 
profissional atue como professor. Exemplos: fundamentos da alfabetização, 
ensino/aprendizagem do português, linguística aplicada ao ensino da língua 
portuguesa” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 129).

Em relação às mudanças, estas resultaram em um currículo disperso 
e, na descaracterização da habilitação do professor, uma vez que o currículo 
específico foi muito reduzido, acarretando ainda mais problemas devido ao 
fato de que os cursos não aproximavam da realidade em sala de aula.

A respeito da formação inicial, (GATTI, 2010, p.1368) “chama 
a atenção o fato de que apenas 3,4% das disciplinas ofertadas referem-se à 
“Didática Geral”. O grupo “Didáticas Específicas, Metodologias e Práticas de 
Ensino” (o “como” ensinar) representa 20,7% do conjunto, e apenas 7,5% das 
disciplinas são destinadas aos conteúdos a serem ensinados nas séries iniciais 
do ensino fundamental, ou seja, ao “o que” ensinar”. Esse dado torna evidente 
como os conteúdos específicos das disciplinas a serem ministradas em sala de 
aula não são objeto dos cursos de formação inicial do professor.

Sobre a Pedagogia e outras licenciaturas Gatti e Barreto (2009) 
apresentam alguns dados obtidos. Para as autoras diante das análises das ementas 
referentes aos conhecimentos relativos à formação profissional, as mesmas 
apontam que as disciplinas específicas pouco abordam seus desdobramentos 
em termos de práticas educacionais, bem como a alfabetização.

Acrescentam ainda que: “O preparo insuficiente dos futuros 
professores para ensinar os conteúdos tradicionais escolares, ainda que em 
nível de iniciação, exige uma reflexão mais aprofundada sobre a suficiência ou 
adequação da formação polivalente e da perspectiva interdisciplinar” (GATTI; 
BARRETO, 2009, p. 128).

Gatti (2010, p. 1371) ressalta que “a constatação é de que há uma 
insuficiência formativa evidente para o desenvolvimento desse trabalho”. A 
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autora alerta sobre a falta de qualidade das instituições que são responsáveis 
por essa formação como, insuficiência formativa no desenvolvimento deste 
trabalho, os currículos são fragmentados, as disciplinas de formação específica 
predominam as abordagens de caráter mais descritivo, e uma menor adequação 
entre teoria e práticas.

Ampliando esse pensamento, Ferreiro (1985, p. 48) escreve que 
[...] O ponto delicado de qualquer processo de mudança qualitativa é a 
capacitação de professores. Isto se desdobra em vários subproblemas. Em 
primeiro lugar está a situação dos professores como usuários da língua escrita. 
Há poucos dados sistemáticos a respeito, porém os poucos dados disponíveis 
parecem apontar para a mesma direção: os professores leem pouco, escrevem 
menos e estão mal alfabetizados para abordar a diversidade de estilos da língua 
escrita.

A partir da colocação da autora, percebemos que existe uma carência 
no próprio processo de formação dos professores, uma vez que os mesmos não 
são submetidos ao processo de leitura e escrita nos cursos de formação. Neste 
viés, a autora ainda afirma que é necessário mudar o processo de formação dos 
professores, nesse é indispensável que os programas de capacitação prezem a 
“realfabetização” dos professores alfabetizadores.

A “realfabetização” desses professores seria para a autora, preparar os 
professores para a leitura e escrita, provocando um processo de letramento 
fazendo, aprendendo fazer o uso da leitura e escrita para a vida social e 
profissional. Nessa dimensão seria propor ao professor em formação o 
processo de letramento baseado no próprio processo de aprendizagem de 
leitura e escrita.

Para Melo (2015) ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que 
não teve oportunidade de aprimorar em si mesmo. Ninguém promove a 
aprendizagem daquilo que não domina, a constituição de significados que 
não compreende e nem a autonomia que pode construir.

Segundo Gatti (2009) devido a esses fatores de formação inicial o 
governo federal a partir de 1982 criou os Centros Específicos de Formação 
e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), que tinha como finalidade, 
garantir uma melhoria na formação dos docentes nos anos iniciais.

A posição de Pimenta (1994, p. 127) coaduna com a autora supracitada, 
ao afirmar que o projeto surgiu da “necessidade de repensar a estrutura e o 
funcionamento do curso, de forma a superarem-se os problemas constatados 
na Habilitação do Magistério”. Dentre os autores que tratam dessa questão, 
destaca-se também Leite (1994), que aborda que o CEFAM trouxe melhoras 
para o trabalho do professor, e contribuiu para aperfeiçoar a qualificação 
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profissional dos mesmos.
Esses centros se espalharam pelo país, só em São Paulo existiram mais 

de 50 CEFAMS, durante a existência desse centro a qualidade na formação 
teve um alto índice. Mas como afirma Gatti (2009, p.39) “esses centros, 
que proviam a formação em nível médio acabaram sendo fechado nos anos 
subsequentes à promulgação da Lei nº 9.394/96, nova LDB, que transferiu 
a formação desses professores para o nível superior”. Cabe mencionar que o

processo de formação para a alfabetização, também não era enfatizado 
com enfoque maior nestes cursos, sendo trabalhada a temática de forma 
isolada.

De acordo com o exposto, a tarefa de formar professor não é nada fácil, 
uma vez que a escola sempre esteve atrelada aos interesses da classe detentora 
do poder, como governos, políticas públicas e outros sistemas, sendo que 
seu surgimento se deu, com a única finalidade de disciplinar e reproduzir. 
A profissão docente fazia alusão a uma missão, um chamado, onde primeiro 
devia-se ter amor pelo ofício. Neste caso, torna-se crucial uma mudança nos 
modelos de formação dos referidos cursos, uma vez que estes se mostram 
insuficientes na articulação entre teoria e prática.

Enquanto a formação de professores ainda se mostra insuficiente, os 
cursos de formação continuada têm avançado na sociedade em geral, seja na 
modalidade presencial, semipresencial ou à distância com a tentativa de sanar 
problemas da formação inicial. Como discutido no próximo tópico.

4 Formação continuada de professores alfabetizadores: breve discussão

Nos dias atuais, as informações são compartilhadas rapidamente 
no contexto social, e não é diferente no contexto escolar. Nesse sentido, a 
formação continuada dos professores permite que eles possam fazer uso de 
novas metodologias de ensino, considerando a realidade vivida, aprimorando 
sua prática pedagógica. Assim, deve-se considerar que a formação continuada 
difere-se das capacitações pedagógicas, por se tratar de um período de estudo 
mais amplo que o oferecido nos cursos de curta duração.

Formar-se é um processo de toda a vida; enquanto seres humanos, temos a 
possibilidade de aprender e, portanto, nos humanizamos permanentemente, 
mediante as relações e interações que acontecem nos diversos ambientes 
culturais nos quais temos relações. Deste modo, aprender é mais do que receber 
ou obter informações e conhecê-las ou compreendê-las é tornar o aprendizado 
parte do ser, implicando desenvolver-se com ele. Formar-se é um processo 
de aprendizagem que se realiza desenvolvendo-se individual e coletivamente 
dentro da cultura, incorporando-a, criando e recriando-a (PRADA; FREITAS; 
FREITAS, 2010, p. 369).



98
Cristina R. Eliezer  |  Bruna B. da Rocha  |  Rebeca F. Ivanicska

O professor precisa constantemente refletir sobre sua prática, 
alicerçado a uma formação sólida e permanente, pois só assim ele conseguirá 
obter melhorias para a sua atuação enquanto docente e enquanto sujeito 
social, inserido no contexto escolar. Desse modo, a formação continuada é 
sem dúvidas um momento de grandes construções e reflexões acerca do ser 
professor em uma sociedade múltipla e em constantes mudanças em todos os 
seus aspectos. Como aponta Freire (1996, p. 16),

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender o 
que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de 
ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática 
docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua 
formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, 
como pesquisador.

Nesse sentido, faz-se necessário que o professor se assuma enquanto 
pesquisador de sua própria prática e de sua própria realidade, ou seja, 
que ele busque por mudanças dentro do seu próprio contexto para assim, 
ressignificar sua ação enquanto docente. Ainda de acordo com Freire (1996, 
p. 21) é “na formação permanente dos professores o momento fundamental 
é o da reflexão crítica sobre a prática”. Pode-se então afirmar que a formação 
continuada é um processo de grande aprendizagem e aperfeiçoamento para 
que haja mobilização de saberes que são necessários para a prática docente, 
uma vez que os cursos de formação inicial não são suficientes para preparar os 
professores para a os desafios enfrentados em sala de aula, principalmente no 
que tange a formação para professores alfabetizadores.

Assim, Canário (1998) ainda reafirma o poder de formação que tem 
os contextos de trabalho, atuando também como espaço de reflexões e de 
múltiplas interações, fazendo do exercício contextualizado do trabalho o 
referente principal para a formação e para as práticas educativas.

Portanto, a formação continuada ou formação permanente, como 
também é chamada, é de suma importância para a prática docente, pois é 
através dela juntamente com as experiências adquiridas ao longo dos anos que 
o professor pode refletir sobre suas ações no contexto escolar.

5 Considerações finais

Levando em consideração a formação de professores, nesse capítulo 
buscamos discutir acerca de aspectos da formação inicial e continuada com 
foco nos professores alfabetizadores. A revisão bibliográfica nos permitiu 
perceber que desde o início da formação inicial, não houve cursos para formar 
profissionais para atuar em classes de alfabetização. Desse modo, cabia ao 
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professor alfabetizador buscar formação via cursos de especialização ou de 
formação continuada.

Neste sentido, a formação de professores está ligada intimamente com 
a formação no passado, em que a mesma traz aspectos ligados ao modelo 
tradicional de formação. Neste sentido, discutir sobre formação inicial e 
continuada de professores na atualidade é entrar em um campo que está 
imerso de discussões e muitas transformações nas últimas décadas.

Foi visto ainda que a formação contemporânea carrega consigo 
muito do que é discutido pela autora Gatti (2010), a formação 3+1, em 
que se formavam bacharéis com a possibilidade da obtenção do diploma de 
Licenciatura, a partir da integralização dos (3) três anos do curso escolhido 
mais um ano com disciplinas pedagógicas.

Logo, tornou-se necessário discutir sobre alguns aspectos teóricos e 
metodológicos, no campo da formação de professores alfabetizadores, campo 
este marcado por várias práticas educativas e modelos que, ao longo dos 
tempos, foram se constituindo. Assim, diante das mudanças e transformações 
ocorridas na sociedade, discutir e entender como a formação de professores 
alfabetizadores acontece tanto nos cursos de formação inicial, formação 
continuada e também por meio da prática, é levantar um debate muito 
significativo, mesmo sendo este tema tão recorrente na literatura.

Essa reflexão se faz necessária, pois ao garantir uma formação inicial 
consolidada em aspectos teóricos e metodológicos desses profissionais da 
educação, destacando a importância da formação continuada, têm-se mais 
possibilidades de ter um profissional qualificado e seguro para atuar com o 
processo de ensino aprendizagem da leitura e da escrita em todas as outras 
etapas do ensino.
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Capítulo 7

QUE TAL FALARMOS SOBRE CORPOREIDADE, 
LUDICIDADE E DEFICIÊNCIA?

Daniela Fantoni de Lima Alexandrino1

Cíntia Lúcia de Lima2 
Liziene Aparecida de Lima3

Natália Conceição Aparecida Braga4

1 Introdução

Discorrer sobre a Educação Inclusiva nos remete a pensar em uma 
escola que adota uma pedagogia diferenciada, em que todos são 

atendidos, independente de suas necessidades educacionais especiais. “Nos 
debates atuais sobre inclusão, o ensino escolar brasileiro tem diante de si 
o desafio de encontrar soluções que respondam à questão do acesso e da 
permanência dos alunos nas suas instituições educacionais” (MANTOAN, 
2006, p. 15). Logo, é importante destacar que não existem receitas prontas 
para atender a especificidade de cada aluno com deficiência e/ou condutas 
típicas e/ou dificuldades.

E, por isso, atualmente enfrentamos grandes desafios no ensino regular. 
Alguns professores e até mesmo instituições escolares apresentam grande stress 
e/ou ‘medo’ ao receber um aluno “diferente”, especialmente por não ter uma 
capacitação anterior para o trabalho com este alunado. Segundo Beyer (2003, 
p.42),

[...] o que se constata, porém, nesses últimos anos, na repercussão do 
confronto entre a legislação educacional e estas realidades é o sentimento de 
incompletude, para não dizer impotência, das redes de ensino em geral, e das 
escolas e professores em particular, para fazer cumprir esta proposta.

Destacamos, portanto, que para atender aos alunos com deficiência e/ou 
condutas típicas e/ou dificuldade de aprendizagem e/ou com altas habilidades, 

1 Doutora em Educação Especial pela Universidade de São Paulo e professora efetiva da 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

2 Mestre em Educação pela Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ).
3 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).
4 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).
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é necessário o desenvolvimento de um trabalho coletivo, envolvendo sistema 
governamental, instituição escolar, família e a comunidade. Deste modo, é 
importante salientar que, de de aprendizagem e/ou altas habilidades.

[...] mudanças na Educação brasileira, nessa perspectiva, dependem de um 
conjunto de ações em nível de sistema de ensino que tem de se movimentar a 
fim de garantir que todas as unidades que o compõem ultrapassem o patamar 
em que se encontram (MANTOAN, 2006, p.27).

Dessa forma, o ambiente escolar precisa constituir-se como um espaço 
aberto, acolhedor, preparado e disposto a atender às peculiaridades de cada 
um (SASSAKI, 1997).

Justamente pensando em um ambiente acolhedor é que escrevemos 
esse texto, tendo como objetivo refletir sobre a vivência corporal e lúdica 
das crianças com deficiência na escola, buscando debater quatro assuntos 
principais: o corpo vivido sob diversos olhares; corpo e corporeidade na escola; 
a criança e o lúdico e; por último corporeidade, ludicidade e deficiência. 
Posteriormente, apresentamos algumas experiências que deram certo.

3 O corpo vivido

Neste tópico discorreremos sobre o corpo vivido de acordo com o olhar 
fenomenológico e o olhar comportamental, para que possamos estabelecer de 
que corpo estamos falando neste trabalho.

2.1 O olhar fenomenológico

O corpo vivido sob o olhar fenomenológico é concebido como o elemento 
de interação do EU com o mundo. O corpo como linguagem, ou seja, como 
expressão de si mesmo e como comunicação com o mundo, é instrumento de 
sentido, constituindo-se um universo de significados. A experiência do corpo 
no mundo está ligada à sua história, às suas representações socioculturais e ao 
espaço ou ao ambiente em que ele está inserido (ROVALETTI, 1998).

O corpo é o lugar dos encontros objetivos e subjetivos essencialmente 
vinculados ao ambiente em que ele habita e não um objeto a mais entre o resto 
dos objetos, mas um sujeito que transcende a si mesmo, rumo ao mundo, e 
em torno do qual os objetos que fazem parte dele se organizam segundo sua 
significação. O corpo vivido é um fenômeno biológico e ao mesmo tempo 
subjetivo, e sua primeira qualidade é estar presente no mundo, isto é, tem um 
lugar no mundo e nele interage.

[...] não tenho um corpo, mas sim, eu sou corpo; corpo que percebe e é 
simultaneamente percebido.



  105
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

[...] é a partir do corpo próprio, do corpo vivido, que posso estar no mundo 
em relação com os outros e com as coisas. O corpo é a nossa ancoragem no 
mundo.

[...] é nosso meio geral de ter o mundo (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 35).

Dessa maneira, Polak (1997), concordando com as ideias de Merleau-
Ponty, concebe o corpo como algo que percebe e é simultaneamente percebido 
no mundo, devendo ser compreendido não apenas como objeto carnal. Esse 
conceito de “corpo vivente” ou “corpo vivido” seria uma forma de estar no 
mundo em relação com os outros corpos e com as outras coisas. Leder (1984) 
também corrobora com o pensamento de Merleau-Ponty e conceitua o “corpo 
vivido” como a existência desse corpo e sua relação com o mundo, destacando 
a intencionalidade dirigida a este último, a partir da experiência. O “corpo 
vivido”, então, constitui nosso “estar no mundo”, e é pela nossa capacidade 
de sentir e de nos mover que teríamos um primeiro contato com o mesmo. 
Tal concepção teria sido esquecida pela Medicina, dificultando ver a dor, por 
exemplo, como prova da unicidade mente-corpo. O corpo vivido sob o olhar 
fenomenológico, sob essas noções, busca romper com o dualismo na práxis 
médica (COMIN; AMORIM, 2008).

Esse rompimento com os dualismos a partir do conceito de “corpo 
vivido” se daria na medida em que a “reunificação das partes” se efetuaria, não 
isolando mais “corpo”, self e “contexto vivido”, e não dividindo o corpo em 
partes, fragmentos, pedaços e funções isoladas. Essa divisão seria responsável 
por uma “banalização do corpo”, ocultando a sua relação com o mundo 
experienciado, com o mundo vivido. O paradigma do corpo vivido ajudaria 
a reorientar os cuidados em saúde, porque o corpo não mais seria visto como 
um depositário passivo, um instrumento impessoal a ser negligenciado ou 
dado, mas sim como um grande centro das experiências próprias, gestos, 
sentimentos e expressões (ORTEGA, 2005).

Do ponto de vista fenomenológico, o mundo se tornaria corporificado, 
pois ele seria nossa “projeção” que nos faria ser o que somos; assim, segundo 
Campbell (2001, p. 19), “eu sou corporificado, portanto, experencio que 
sou”. Por conseguinte, o corpo, enquanto símbolo social, indica que a forma 
como a pessoa sente seu corpo é temporariamente/espacialmente específica, e 
raramente há uma constante na forma como a pessoa reflete sobre seu corpo e 
como, alternadamente, ele é concebido (COMIN; AMORIM, 2008).

Assim, podemos falar que o corpo vivido, sob o olhar fenomenológico, 
surgiu como uma possibilidade de superar os dualismos clássicos e de conceber 
um corpo completo. Um corpo que sente, que se subjetiva, que vive e interage 
no mundo de acordo com suas experiências corporais e suas vivências sociais.
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2.3 O olhar comportamental

  O corpo vivido segundo o olhar comportamental prega que a criança 
tem grande necessidade de movimentação. De acordo com Piaget (1976), 
nesse período o infante através do movimento corporal, vai enriquecendo a 
experiência subjetiva de seu corpo e vai ampliando a experiência motora e 
cognitiva. Portanto, é extremamente importante que a criança passe pela fase 
de vivência corporal. Por essa vivência corporal, ela corre, brinca, cultural, 
apropriando-se do conhecimento histórico-social acumulado, ao mesmo 
tempo em que constrói seus instrumentos de pensamento e de ação no mundo 
(LEVIN, 1995, 1997).

Para finalizar essa parte, convém salientar que após muito lermos 
sobre as várias nuances do corpo vivido, consideramos o corpo sob o olhar 
fenomenológico e sob o olhar comportamental, uma vez que se complementam. 
Não é possível pensar em corpo vivido, principalmente em corpo infantil, sem 
discorrer sobre suas subjetividades e suas experiências, sobre seus movimentos 
e o modo como o mesmo se comporta no mundo.

3 Corpo e corporeidade na escola

Após compreendermos de que corpo estamos falando, abordaremos, 
neste tópico sobre corpo e corporeidade na escola. Ainda hoje, os termos 
escolarização, corpo e corporeidade estão longe de serem esgotados enquanto 
reflexão, visto que, abordam um universo amplo de conhecimentos a serem 
explorados. Segundo Oliveira e Vaz (2004, p. 14):

As reflexões que de tal diálogo pode advir, a construção e premissas sobre 
os processos históricos que circunscrevem, delineiam e constroem os corpos 
nas diferentes culturas a partir de distintas formas de ser e estar dos corpos 
escolares, provavelmente permitirá refletir sobre a contribuição para uma mais 
alargada.

Para inserir-se na modernidade, a condição básica era a ruptura com as 
antigas formas de organização de culturas. Isso ficou diretamente reproduzido 
sobre o papel conferido ao corpo do aluno, no novo modelo de estruturação 
escolar.

Houve um deslocamento para o corpo infantil da atuação da nova 
instituição. A escola ocupa um papel de destaque, pois, por meio dela, seriam 
adquiridos hábitos, valores, condutas que se adequassem ao novo mundo, 
moderno, industrial, urbano e civilizado. Eles são educados conforme a 
realidade que os rodeia, não só por palavras, mas também por gestos, olhares, 
coisas e pelo ambiente em que vivem, ou seja, a linguagem corporal deve ser 
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ouvida nesse contexto.
A linguagem corporal permite, deste modo, a ativação de todos os 

sentidos de quem executa e de quem observa. Por isso, pode ser mais persuasiva 
que a palavra e devemos dar a ela maior importância, pois ela é carregada de 
significados e é sempre a expressão do ser por inteiro.

Porém, não é o que temos visto nas instituições escolares. Nelas, na 
verdade, o corpo é utilizado como objeto de disciplinarização, conforme 
afirma Soares (2001, p.14), “governar o corpo é condição para governar a 
sociedade”. As manifestações do corpo são regulamentadas pela vontade 
suprema da sociedade em vigor. O corpo tornou-se alvo de cuidados e os 
processos educacionais se voltaram para civilizá-lo, para padronizá-lo e até 
para robotizá-lo.

trabalha e conhece seu corpo. A criança precisa ter suas próprias experiências 
e não ser sempre guiada pelos adultos, pois é pela sua prática pessoal, pela sua 
exploração que se ajusta, domina, descobre e compreende o meio em que vive.

É por meio de ambientes que permitam essa vivência corporal que o 
corpo passivo da criança se torna corpo ativo, corpo vivido e, assim, vai 
aos poucos se constituindo como sujeito Como exemplo, temos a pesquisa 
feita por Silva (2011) em uma escola da rede pública. Em suas observações 
detectou-se que o corpo não está presente na escola e, quando está, só é 
lembrado no momento de disciplina, de normalização, de padronização:

(A professora) fez uma oração na qual pediu que Deus trancasse as matracas 
das crianças [...] (p. 33) .

[...] a professora pedia silêncio e que não arrastassem (as crianças) a carteira, 
dizia que a barriga deveria estar encostada em suas mesinhas e o bumbum para 
trás (p. 33).

Fica claro que, na verdade, o corpo está aprisionado em um processo 
chamado Educação. Por considerarmos erroneamente que corpo e mente são 
dissociados, valorizamos somente aspectos relacionados ao cognitivo.

Hoje o corpo passou a ser moldado, e não educado, dentro de nossas 
instituições escolares apenas para responder àquilo que a sociedade necessita, 
sem reflexão e sem criticidade e, portanto, sem conhecimento.

Desconsiderar o corpo na escola é desconsiderar a aquisição de 
conhecimento global, como um todo, já que para Gaya (2006, p.7), “o 
conhecimento é uma ação. Ação que parte do sujeito que conhece em relação 
ao real. Experiência. Ação do e sobre o corpo. Não há conhecimento sem 
o corpo”. Desta maneira, não podemos conceber que apenas parte deste 
corpo (no caso, só o cérebro) esteja presente dentro da sala de aula, pois a 
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aprendizagem perpassa por todo o corpo.
Tal reflexão nos leva a questionar: Como temos experienciado nosso 

corpo hoje? Estamos nos afastando do nosso eixo emocional e nos dobrando 
ao desejo da sociedade. Não devemos negar o nosso corpo como fonte de 
conhecimento e auto-superação.

É fundamental utilizar nossos sentidos para sentir a vida. Enxergar o 
ser humano em sua totalidade. Pensar o sujeito construindo história e cultura. 
Moreira e Simões (2006) defendem a busca da subjetividade do indivíduo, 
através da corporeidade e do gosto pela pesquisa. Acreditam que os professores 
podem aprimorar, já nos primeiros anos da escolarização, o tino para a 
pesquisa. Isso se dá, levando-se em conta, a curiosidade nata da fase infantil. E 
assim, possibilitar-se-ia a produção de respostas, associando um sentido para 
a aprendizagem e automaticamente para a vida.

Acreditam também, que é possível nos educarmos permanentemente, 
por meio da corporeidade. Segundo Moreira e Simões (2006, p. 74), "[...] 
corporeidade é incorporar signos, símbolos, prazeres, necessidades, por meio 
de atos ousados ou de recuos necessários sem achar que um nega o outro. É 
cativar e ser cativado por outros, numa relação dialógica". Pela corporeidade 
podemos preservar a concreticidade da vida, fazendo história e cultura, sendo 
simultaneamente, transformados por elas.

Educar, por conseguinte, provoca reflexão e não robotização. Pereira 
e Bonfim (2007) apresentam a necessidade do educador se comprometer e 
se envolver tanto expressivamente como emocionalmente. Esta necessidade 
somente pode acontecer se o educador vivenciar práticas que sensibilize o 
seu corpo, que o faça perceber-se vivo dentro da sua prática educativa. E isto 
não é apenas dançar de vez em quando, dar um salto ou um requebrado no 
recreio com as crianças; é, sobretudo, (re)conhecer e buscar que seus alunos 
conheçam seus limites, desejos, emoções e sensações, pois o corpo pode 
aproximar ou afastar nossos infantes do processo de ensino aprendizagem. 
Seguindo tal pressuposto, Freire (1996, p. 47) afirma:

A prática educativa é algo muito sério. Lidamos com gente, com crianças, 
adolescentes ou adultos. Participamos da sua formação. Ajudamo-los ou os 
prejudicamos nesta busca. Estamos intrinsecamente a eles ligados no seu 
processo de conhecimentos. Podemos concorrer com nossa incompetência, 
má preparação, irresponsabilidade, para o seu fracasso. Mas podemos também 
com seriedade e testemunho de luta contra as injustiças contribuir para que os 
educandos vão se tornando presenças marcantes no mundo.

Façamos da educação uma estrada da vida, procurando converter 
conhecimentos em sabedoria e então, poderemos significá-los na corporeidade 
vivida. Nesse contexto a educação desempenha um papel que pode ser de 
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(re)alimentar e (re)forçar o modelo existente ou pode se transformar numa 
reflexão crítica, buscando alternativas de uma prática social, pautada nos 
valores da solidariedade, liberdade e igualdade. Garcia (1994, p. 63) garante 
que "[...] a Educação que se dá em múltiplos e diversos locais tem que ser 
disseminada no campo social, a fim de que as experiências possam ser trocadas 
em um processo criativo de mútua realimentação".

Enfim, não temos a necessidade de formar um número restrito de sábios 
e sim, de desenvolver muitos indivíduos intelectualmente e integralmente 
formados.

4 A criança e o lúdico

Muito se têm discutido sobre a ludicidade, principalmente sobre os 
efeitos relacionados ao divertimento, ao lazer e ao entretenimento, como 
também suas influências no processo de ensino e aprendizagem. Cabe observar, 
entretanto, que o sentido aqui utilizado traz uma concepção diferenciada 
daquela que a vê como simples forma de passatempo. Localizamos várias 
definições para ludicidade, mas destacamos que a atividade lúdica traz 
características específicas que são encontradas nos estudos de autores como 
Santin (1994), Luckesi (2000 e 2007) e Pereira (2005 e 2011), entre outros.

Na abordagem de Luckesi (2007, s/p) o conceito para o fenômeno da 
ludicidade “foca a experiência lúdica como uma experiência interna do sujeito 
que a vivencia”. Devemos considerar que a atividade lúdica pode possibilitar 
momentos de entrega deste sujeito, permitindo-lhe se desligar de controles 
impostos pelo ego que traz conceitos e rótulos prontos – isto é certo, isto 
é errado, isto pode, isto não pode, dando-lhe a chance de viver situações e 
expressar movimentos com prazer, sem julgamentos. As colocações de Pereira 
(2011, p.74) apoiam essas ideias:

O primeiro ponto a destacar é que a experiência lúdica atua sobre a 
energia, logo mobiliza soma e psique, se constituindo em uma experiência 
integradora. As atividades lúdicas propiciam que vivenciemos um estado de 
consciência que nos liberta do controle do ego o que permite a expressão 
da criatividade, ou seja, uma expressão mais original, mais própria, sem 
julgamentos prévios, sem os limites rígidos do perfeccionismo. Na verdade, 
elas atuam sobre a energia aprisionada, que mais equilibrada ou flexibilizada, 
abre como que brechas para que o cerne biológico, ou self, seja contatado e 
proporcione a sensação de plenitude.

A ludicidade não é encontrada apenas em jogos ou brincadeiras, 
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podemos encontrá-la, como afirma Pereira (2011, p. 84), nas atividades “que 
propiciem a vivência plena do aqui- agora, integrando a ação, o pensamento 
e o sentimento”. São aquelas que possibilitam que se instaure um estado de 
inteireza e de entrega: dinâmicas de integração grupal ou de sensibilização, 
de relaxamento e respiração, cirandas ou atividades diversas de expressão. Diz 
ainda a autora:

Mais importante, porém, do que o tipo de atividade é a forma como é 
orientada e como é experienciada, e o porquê de estar sendo realizada. Ela deve 
permitir que cada um possa se expressar livre e solidariamente, que as couraças, 
bloqueios que se estabelecem, possam ser mobilizadas e que haja um maior 
fluxo de energia (p. 84).

Por meio da ludicidade, que se manifesta nas vivências corporais, nos é 
permitido perceber o que trazemos dentro de nós. A ludicidade possibilita-nos 
trazer à tona aquilo que está oculto ou reprimido, propiciando possibilidades 
de elaborar nossas questões em um espaço sem cobranças ou pressões, o que 
faz com que nos sintamos melhor.

Como enfatiza Santin (1994, p. 03), através da ludicidade podemos 
promover “ações vividas e sentidas, não definíveis por palavras, mas 
compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia, pela imaginação e pelos 
sonhos que se articulam com materiais simbólicos”.

A ludicidade se caracteriza, ainda, como um momento não imposto, 
onde a espontaneidade se apresenta, e consequentemente, abre espaço 
para a expressividade e a criatividade. Luckesi (2000, p. 97) pondera que 
a ludicidade “é representada por atividades que propiciam experiência de 
plenitude e envolvimento por inteiro, dentro de padrões flexíveis e saudáveis”. 
Pereira (2005, p. 92) vem corroborar esse pensamento quando afirma que 
quem vivencia a atividade lúdica, 7xperiência momentos de conhecimento, 
percepção e cuidado consigo mesmo e com o outro: “Na atividade lúdica, o 
que importa não é somente o produto da atividade, o que dela resulta, mas a 
própria ação, o momento vivido”.

A partir do vivenciar a experiência lúdica, é possível ao indivíduo 
refletir sobre os efeitos que se revelam nele e nas relações advindas do 
compartilhamento com outros indivíduos. Pereira (2005), com base nos 
estudos reicheanos, observa que não é simples alterar estruturas corporais 
criadas ao longo de nossa história de vida, evidenciadas através de nossas ideias, 
crenças e valores que foram se enraizando em nós na busca de sermos mais 
bem aceitos e nos adequarmos às estruturas sociais vigentes. E as experiências 
lúdicas vão propiciando espaços, onde podemos viver o pensar, o sentir e o 
agir ao mesmo tempo.
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As atividades lúdicas não são apenas momentos divertidos ou simples 
passatempos. São muito mais que isso. São momentos de descoberta, de 
construção e compreensão de si; estímulos à autonomia e à expressão pessoal, 
momentos de expansão em que as contrações que se cronificaram começam 
a ceder, e a pulsação que marca a presença da vida viva vai sendo retomada 
(PEREIRA, 2011, p. 62).

Dessa forma, mantemos contato com um estado de consciência, que 
pode nos levar a uma manifestação mais original, mais plena. Pereira (2005, p. 
116) complementa: “as atividades lúdicas permitem que o indivíduo vivencie 
sua inteireza e sua autonomia em um tempo-espaço próprio, particular”. Esse 
momento pode possibilitar um encontro conosco mesmo e, assim, podemos 
nos aproximar um pouco mais daquilo que somos de fato, permitindo 
firmar caminhos que nos conduzam à realização de nossos desejos. Quando 
equilibramos nosso campo energético, possibilitamos um contato com a nossa 
essência. Luckesi (2007, s/p.) afirma que esse contato,

[...] é curativo, na medida em que ele, desde que estabelecido, reverbera para 
todas as nossas experiências de vida. E esse contato com o Âmago, na maior parte 
das vezes, será rápido e fugaz, mas será um contato e, a partir dele, nossa vida 
vai se transformando e tornando-se o que necessita de ser. As atividades lúdicas 
ordenam ou reordenam o campo de nossa energia e, por isso, em momentos 
fugazes ou mais duradouros, nos permitem um contato com nossa Essência, 
por menor que seja. Com o tempo e com repetidas experiências plenas, para 
além do ego, vamos podendo manter um contato mais permanente com nossa 
Essência, vamos sendo capazes de sustentar essa experiência.

Vale ressaltar que cada indivíduo tem uma percepção muito particular 
do que o lúdico representa, uma vez que cada experiência por ele vivenciada 
constitui de forma única a bagagem que traz consigo.

5 Corporeidade, ludicidade e deficiência

Como pudemos observar ao longo do texto é “impossível pensar a 
criança sem um corpo de criança” (LEVIN, 1997, p. 252). E com crianças 
com deficiência não seria diferente. O conceito de infância e deficiência se 
tece e se alimenta, consequentemente, com o corpo em desenvolvimento da 
criança, num jogo dialético que fica determinado pela sua estrutura subjetiva.

O papel do corpo – o corporal, a postura, o movimento, o gestual 
– ao longo da historia da criança com deficiência, estabelece (e estabeleceu) 
a relação estruturante dessa criança com seu corpo através do discurso do 
Outro, que, por sua vez o determina (ibidem).

A construção da identidade corporal é, deste modo, ao mesmo tempo 
histórica e cultural e se compõe através da interação entre os corpos infantis 
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com ou sem deficiência e corpos adultos “num processo de espelhamento e 
diferenciação dentro de um contexto de significações sociais, onde o corpo 
enquanto suporte físico-afetivo-cultural tem papel fundamental” (DIAS, 
1996, p. 15.).

Portanto, a criança com deficiência para conceber seu corpo depende 
do ambiente em que vive e do Outro:

É a partir dos cortes, das marcas, das inscrições que o Outro irá realizando, 
que o corpo subjetivado será constituído, e não ao contrário como entende-se 
habitualmente no campo psicomotor. Não é que a criança já nasça com um 
esquema corporal, com uma superfície corpórea já dada, e que, deste modo, 
o corpo vá crescendo; são justamente os cortes, as inscrições, os que vão ir 
construindo a superfície corpórea de um sujeito. O corpo da criança aparece, 
assim, como o receptáculo da inscrição pelo fantasma e, em particular dos 
efeitos de captura da postura ou do olhar (LEVIN, 1995, p. 54).

Diante do exposto é imprescindível que consideremos o corpo da 
criança com deficiência como sujeito no processo de aprendizagem e que 
levemos para o ambiente escolar a corporeidade e a ludicidade para que essa 
criança se desenvolva por completo.

É através da corporeidade e da ludicidade que a criança com deficiência 
vai conhecer suas limitações, seus desejos e suas possibilidades. Afinal, educar 
implica abrir espaço para o a corporeidade e o lúdico, permitindo, deste modo, 
que as crianças com deficiência possam pensar; refletir e vivenciar as práticas 
pedagógicas integralmente, mais que isso, que possam se tornar adultos 
críticos, criativos e sujeitos perante as exigências impostas pela sociedade.

5.1 Algumas experiências com a corporeidade, a ludicidade e a deficiência

Para finalizar este trabalho, apresentamos, a seguir, duas atividades 
aplicadas a alunos com deficiência, no intuito de considerar o corpo vivido e 
a corporeidade no contexto escolar.

Quadro 1: Exemplo de atividade ministrada

ATIVIDADE 1

Tema A Bruxinha que era Boa

Criança atendida Criança com Deficiência Intelectual

Objetivo Trabalhar expressão corporal

Trabalhar expressão facial
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Duração 50 minutos

Desenvolvimento 
da Atividade

1o Momento

Ler para a aluna a história de Maria Clara Machado “A Bruxinha que 
era Boa”.

2o Momento

Solicitar que a aluna interprete com o corpo trechos da história.

3º Momento

Solicitar que a aluna interprete com o rosto trechos da história.

Observações da 
atividade

A aluna participou ativamente da atividade e adorou a mesma, pedindo 
para fosse feita mais vezes. Combinamos que na

próxima semana ela vai trazer a história para ser interpretada.

Fonte: Campo de pesquisa das autoras

 Quadro 2: Exemplo de atividade ministrada

ATIVIDADE 2

Tema Caça ao Tesouro

Criança atendida Criança com Síndrome de Down

Objetivo Desenvolver a percepção espacial
Estimular o raciocínio

Duração 50 minutos

Desenvolvimento 
da atividade

Apresentamos as coordenadas às quais o aluno seguiu deslocando-se pelo 
pátio da escola, até chegar ao ponto final, onde encontrou o tesouro 
(chocolate). Seguem abaixo as pistas:
Dê sete passos para frente.
Vire para sua esquerda.
Ande até a biblioteca.
Dê três passos para frente. Vire para sua esquerda.
Pule na amarelinha ida e 
Ande até a rampa e desça. Dê treze passos.
Desça a rampa.
Vire para sua direita.
Dê quinze passos.
Vire para sua direita.
Dê cinco passos e encontrará o tesouro.
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Observações da 
atividade

A atividade começou com a explicação de como seria o desenvolvimento 
da mesma; leitura realizada pela supervisora e com o auxílio das bolsistas.

Logo após a leitura do primeiro comando, o aluno apresentou dificulda-
de para compreender o que foi lido e resistência para iniciar o desloca-
mento, sendo necessária a participação de uma bolsista para fazer junta-
mente com o mesmo a contagem dos passos que lhe foram solicitados.

Quando os comandos envolviam as direções direita/esquerda o aluno 
não soube fazer a diferenciação. Como estratégia, pedimos para mostrar 
a mão que ele utiliza o lápis no momento da escrita, identificando assim 
o lado direito. Nos demais comandos, percebemos que o mesmo fez uso 
da estratégia que lhe foi apresentada.

Embora o aluno tenha apresentado displicência no decorrer da atividade, 
observamos que ele conseguiu reter informações na memória e que sua 
noção de espaço está em desenvolvimento e podendo ser trabalhada.

Fonte: Campo de pesquisa das auto.

6 Considerações finais

Concluímos que o momento atual aponta para a urgência de se encarar 
a complexidade do ser humano e mudarmos nosso olhar para o aluno com 
deficiência enquanto agente passivo e dar a devida importância ao corpo e ao 
lúdico na escola, pois o corpo é o local de recebimento e emanação de todas as 
experiências captadas ao longo da vida, considerando assim esse aluno como 
um agente ativo e atuante nos processos educacionais.

Diante desse quadro, refletir a educação e o processo de ensino 
aprendizagem é pensar no corpo e sobre o corpo e o lúdico na escola, é estar 
disposto a ouvir o que este corpo tem a nos falar.

Reflexões sobre a linguagem corporal e a ludicidade no ambiente 
escolar colocam-nos face a face com as limitações e as dificuldades que as 
pessoas têm para lidarem com o tema “corpo”. Isso tem sido percebido por 
meio das mídias, do dito, do não-dito, das falas truncadas, dos silêncios, das 
pausas, da dificuldade em encontrar palavras e explicações para o que não 
é explicável facilmente, quando se toca em sentimentos, emoções e razões, 
quando se “toca” no corpo, quando se fala em corporeidade, quando se fala 
em ludicidade.

É bom lembrar que não passamos impunes por tudo o que herdamos 
de nossa formação familiar, escolar e da mídia, fortemente influenciados pelo 
legado da história. Esses ranços, certamente, dificultam e comprometem a 
simples, natural e espontânea relação com o corpo, com o lúdico, com o outro 
e com a vida de maneira geral.
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Ao abordarmos o tema escolhido, Corporeidade, Ludicidade e 
Deficiência, percebemos que na verdade, a escola se encontra na contramão 
das necessidades das crianças com deficiência, enquanto seres humanos. 
Estamos em um processo de descorporalização, tornando os corpos de nossos 
infantes cada vez mais passivos diante das exigências educacionais.

Assim, a instituição escolar está acostumada a trabalhar com a 
homogeneidade e, por isso descarta o corpo “deficiente” enquanto instrumento 
que carrega, demonstra e deixa emergir todo e qualquer tipo de diversidade. 
Mas temos que mudar. Estamos trabalhando no começo do terceiro milênio. 
Ao ousar trabalhar essas inquietações e interrogações, mais que isso, ao 
permitir que o corpo diferente “fale” na escola, ao permitir que a corporeidade 
e a ludicidade da criança com deficiência emerja, é possível contar o passado, 
analisar o presente e sonhar o futuro, numa relação dialética, tomando como 
fio condutor esta mesma instituição, tecendo uma rede de ideias, reflexões e 
saberes sobre o assunto, enfim, possibilitando que a aprendizagem aconteça 
plenamente.

O corpo vivido das crianças, a corporeidade e a ludicidade devem ser 
priorizados nas instituições de ensino como se prioriza o desenvolvimento 
cognitivo. O movimento, a experiência corporal, as vivências sociais são 
essenciais para que a criança com deficiência aprenda, compreenda, se 
desenvolva e amadureça de maneira saudável.

Por fim, as constatações deste estudo apontaram para a crença de que 
trabalhar, inovar e ousar implementar “a linguagem corporal e o lúdico na 
escola com crianças com deficiência”, não é missão impossível. É isto sim, 
desafio superável. É uma questão de pensar e de querer. Querer pensar e 
encarar o árduo e, de certa forma, tortuoso caminho para mudar. Querer 
pensar e fazer uma escola que aceite o corpo e o lúdico e, escute o que ele tem 
a dizer e que, assim, conceba o aluno por inteiro e respeite a dignidade de todo 
e qualquer indivíduo.
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Capítulo 8

FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA

Eva Flávia de Oliveira da Silva1

Flávia Patrícia Rodrigues de Souza2

1 Introdução

Nos formar é um processo contínuo durante toda nossa vida, vivemos 
aprendendo e nos possibilitando aprender, nos humanizamos 

constantemente nos ambientes que interagimos e nos quais temos relações 
sociais e culturais, este é o movimento de formação de todos nós.

Desse modo aprender é mais do que conhecer ou compreender 
informações, é tornar o aprendizado parte de nós e nos desenvolver com 
ele, formar-se é um processo que desenvolvemos individual e coletivamente, 
incorporando, criando e recriando, como nos diz Assmann (1998) “a vida é 
essencialmente aprender e estar vivo é um sinônimo de estar agindo como 
aprendente.

Nosso sistema e contexto educacional estão sempre mergulhados em 
inúmeras mudanças e novos desafios a todo instante e sem sombras de dúvidas 
a Formação Continuada dos professores é uma das maiores preocupações de 
todos os envolvidos neste processo que requer novos métodos constantemente.

Os professores intimamente conectados aos processos de ensino 
aprendizagem na escola, vivenciam a realidade escolar durante toda a vida 
profissional e é assim que se formam e que leem o mundo e nosso autores batem 
nessa tecla que há uma necessidade muito grande de os cursos formadores 
levarem em conta esta vivência, pois sem levá-la em conta os conteúdos se 
assimilam a receitas prontas e fora do contexto profissional.

1 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG. Pós-Graduada 
em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade de Educação São Luís. Pós-Graduada em 
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flaviaoliveiravoley@yahoo.com.br

2 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG. Pós-Graduada 
em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade de Educação São Luís. Pós-Graduada 
em Orientação, Supervisão e Inspeção Escolar pela Faculdade de Educação São Luís. Pós-
Graduada em Neuropsicopedagogia pela Faculdade de Educação São Luis. E-mail: flavia_
neuropsicopedagoga2@yahoo.com
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As reflexões sobre a maneira com que os professores se posicionam e 
se atualizam diante do ambiente escolar têm sido alvo de muitas pesquisas 
na tentativa de encontrar caminhos que auxiliem os professores na execução 
de estratégias que sejam favoráveis e enriqueçam as metodologias de ensino e 
aprendizagem.

Pensar em Formação Docente Continuada nos traz à tona muitas 
questões relevantes no âmbito pessoal e profissional de cada docente, dentre 
eles: a falta de recursos, a deficiência no planejamento nos cursos de formação 
a desvalorização profissional e no decorrer deste texto iremos discorrer sobre 
alguns deles.

Segundo Mantoan (2003), ocorre que os docentes sabendo ou não, 
estamos sempre agindo, refazendo, aprimorando, retificando, excluindo, 
pensando, propondo e ampliando, nosso modelo educacional está sempre 
em movimento e por vezes o vazio de ideias é que impulsiona o momento 
oportuno das transformações.

Diante disso a proposta deste presente capítulo é sobre tudo 
levantarmos uma discussão reflexiva sobre a Formação Docente Continuada, 
para organização e exposição deste texto decidimos dividi-lo em duas 
partes a primeira intitulamos: Um olhar reflexivo sobre a Formação 
Docente Continuada no Brasil e a segunda parte intitulamos: Os Desafios 
Contemporâneas na Formação Docente Continuada. 

Esperamos que as discussões levantadas neste texto possam contribuir 
e possibilitar para o disseminar de propostas para Formação Docente que se 
atentem a vivência do professor e que o docente alcance os objetivos que 
atendam suas necessidades e expectativas pessoais e profissionais em seu 
contexto de trabalho, bem como na cultura elaborada pela instituição de 
ensino em que estes profissionais estão inseridos.

2 Um olhar crítico reflexivo sobre a formação continuada no Brasil

No Brasil a Formação Docente Continuada é dirigida a fim de atender 
aspectos e exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDBEN (BRASIL,1996), mas na maioria das vezes as decisões e políticas 
implementadas são específicas de cada município.

Atualmente a Formação Docente Continuada no Brasil tem se 
apresentado como uma ferramenta chave na busca da transformação do cenário 
em sala de aula, se tornando cada dia mais alvo de pesquisas educacionais 
acadêmicas.

Podemos verificar que este contexto de professor reflexivo teve de 
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algum modo sua origem em Shon (1992), o que gerou discussões a partir do 
saber da experiência, fato que em foco ascendeu os debates sobre o professor- 
pesquisador.

Zeichner (1998) aponta-nos a necessidade de se refletir um processo 
de aprendizagem contínua por parte dos professores, sendo assim a questionar 
sobre quem são nossos professores, como eles se formam e como é sua 
formação continuada durante a caminhada na docência são questões de suma 
importância quando pensamos na profissão docente.

Frente a esta reflexão e todas as mudanças encaradas pelos docentes 
Mantoan (2003) ressalta que o mundo gira e que nestas voltas vai mudando 
e nestas mutações vamos também se envolvendo e convivendo como o novo 
(...), contudo os mais sensíveis que estão mais plugados que dão o grito de 
alarme, quando anteveem o novo, a necessidade do novo, a urgência de adotá-
lo, para não sucumbir. 

Em meio a tantas dificuldades e problemas educacionais como em 
nosso país, onde a falta de condições mínimas de sobrevivência e a pobreza 
são notórias, o trabalho docente é visto por muitos como um mecanismo de 
ajuda sócio-político, com a finalidade de inserir os indivíduos à sociedade para 
que eles sejam capazes de modificar e agir no meio em que vivem.

Algumas indagações surgem em meio a nossa reflexão e dentre elas a 
mais coerente para aprofundar nossa discussão: se a principal tarefa dos nossos 
docentes é a formação dos alunos, o que entendemos por Formação Docente 
Continuada?

Consideramos de suma importância esta questão visto o momento 
delicado em que a Educação Brasileira está vivenciando em virtude da 
crescente desvalorização profissional, o que reflete rigidamente na formação 
dos profissionais de educação.

Segundo Domite (2006) há inúmeras propostas para Formação 
Docente Continuada, entretanto poucos são voltados para formação de 
professor como sujeito social, tal processo segundo o autor, concentra-se mais 
no tipo transmissivo/impositivo, ou seja, aquele que transmite e impõe sobre 
as situações não vivenciadas na prática pelo docente.

Podemos observar que as discussões sobre a Formação Docente 
Continuada não colocam como objetivo a preparação dos professores, mas sim 
destacando a relevância deste profissional no âmbito reflexivo, preocupando-
se com as necessidades intelectuais emocionais dos educandos e também com 
as funções sociais da educação. 

Embora os órgãos responsáveis pelo sistema educacional pareçam 
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cientes que se especializar e se atualizar são fatores de suma importância para 
transformar a qualidade do ensino, nos deparamos ainda com programas e 
cursos programados e estruturados a priori, antes mesmo de averiguar qual 
grupo de profissionais docentes irão atender e formar.

 Quando isso ocorre segundo Nóvoa (1992), o professor é colocado 
no nível mais baixo da ordem epistemológica, sendo visto e comportando-se 
por inúmeras vezes como executor de programas muito padronizados, que 
são preparados distante da realidade do seu local de aplicação tornando o 
professor dependente de outro profissional para solucionar problemas do seu 
dia-a-dia em sua prática docente.

3 Desafios contemporâneos na formação docente continuada

No contexto atual educacional, pensar em qualidade de educação sem 
associá-la a Formação Docente continuada, se torna algo impossível, já que 
somente a formação inicial é considerada ineficiente para implementação das 
políticas públicas educacionais e para a construção de um ambiente favorável 
para o desenvolver do ensino e aprendizagem.

Os desafios contemporâneos enfrentados pela escola são inúmeros e 
novos, situação que faz com que professores sejam os maiores responsáveis 
pela mudança e criação de novas estratégias de ensino, como por exemplo, o 
uso das novas tecnologias como aliado frente aos novos desafios desta geração. 

Neste sentido para minimizar os impactos ineficientes e aprimorar 
a prática docente alguns estudiosos as áreas indicam a formação docente 
continuada como uma alternativa.

Dentre estes estudiosos Schnetzler (1996,2003) aponta três razões 
como justificativa para a formação docente continuada que são:

[...] a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexão críticas 
sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva melhoria do processo ensino- 
aprendizagem só acontece pela ação do professor; a necessidade de se superar 
o distanciamento entre contribuições da pesquisa educacional e sua utilização 
para a melhoria da sala de aula, implicando que o professor seja também 
pesquisador de sua própria prática; em geral, os professores têm uma visão 
simplista da atividade docente, ao conceberem que para ensinar basta conhecer 
o conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas. (SCHNETZLER; ROSA, 
2003, p. 27).

De acordo com Caldeira (1993) citada por Cunha e Krasilchik, a 
formação docente continuada, não se esgota somente em apenas um curso 
de atualização, mas sim um processo constante e contínuo (CUNHA, 
KRASILCHIK, 200, p. 3).
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A formação docente continuada se aplicada de forma a oferecer não 
apenas o acúmulo de informações, mas a melhoria das metodologias nas 
práticas pedagógicas, isso possibilitará aos discentes o apoio na construção de 
conhecimento e aprendizagem.

Nesse sentido, Nóvoa (1992) propõe que a escola não seja somente 
um lugar onde os docentes executam seu conhecimento, mas que seja palco 
de formação, onde os professores possam extrair modernizar e remoldar novas 
estratégicas para o trabalho pedagógico. 

Logo a formação docente continuada a partir de um processo reflexivo 
deverá permitir uma interlocução com a prática, não sendo de forma abstrata 
ou isolada, mas, baseada nos contextos do cotidiano escolar, ligando à prática 
a teoria e sempre retomando a prática para assim transformá-la. 

Garrido (2000) nos aponta que a formação docente continuada, 
necessita permitir que os professores se tornem investigadores do seu próprio 
trabalho, não só para treinar modificar estratégicas, mas possibilitar uma 
reflexão epistemológica, em que os professores se atentem que nada acontecerá 
se não romperem concepções tradicionais, que prevalecem nas instituições, 
afinal não basta escolher e aplicar estratégias é indispensável pesquisar e propor 
soluções para as dificuldades.

Para se formar professores implica muitas exigências, dentre elas 
o respeito ao saber e o conhecimento dos outros e não somente apenas o 
embasamento teórico.

Nesse sentido, Savali (2001), afirma que o grande desafio para aqueles 
que se propõem a desenvolver o trabalho na formação docente continuada 
é estabelecer mudanças naquilo que os professores já pensam e fazem, e esta 
só será possível se no trabalho da formação o ponto de partida for à própria 
história de vida dos docentes em formação.

Podemos verificar que vários autores dentre eles (SCHON, 1992, 
POPKEWITZ, 1994, NÓVOA, 1992; ZEICHNER, 1993), discorrem que 
a realização de mudanças e a melhoria na qualidade de ensino perpassam pela 
formação docente dos professores. Estes autores também apontam obstáculos 
na organização desse trabalho para o atendimento dos profissionais, que 
segundo estes autores, acabam impedindo o real crescimento e progresso 
docente (aperfeiçoamento).

Através da busca constante, o educador por consequência potencializa 
suas práticas pedagógicas, adquirindo como resultado aulas mais dinâmicas, 
maior interesse dos alunos e fácil percepção das dificuldades no dia a dia e 
maior reação para contorná-las.
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Segundo Placco (2010), ao pensar formação continuada: 
[...] o professor como sujeito capaz de criar e recriar sua própria formação, 
assumindo se como protagonista desse processo. Entende-se que a formação é 
um processo em que o professor vivencia de forma deliberada e consciente a 
construção de sua autonomia e autoria profissional, em um movimento de ser, 
pensar e fazer a docência. (PLACCO, 2010, p. 1).

A Formação Continuada deve ser considerada uma aliada a todos 
os educadores, uma vez que o trabalho docente precisa de atualização 
constante, pois a partir de um olhar mais focado em mudanças teremos por 
consequências novas práticas a fim de favorecer a criação de novos ambientes 
de aprendizagem. Ressaltando que um bom docente tem um papel crucial na 
vida de seu aluno. Sabemos que sobre o professor recaem novas cobranças e 
exigências, o professor necessita estas sempre se atualizando e buscando sempre 
informações em todos os aspectos sejam eles curriculares ou pedagógicos.

Shigunov Neto e Maciel (2002) afirmam que para seguir as mudanças 
que ocorrem na atualidade, precisamos de uma profissional docente que 
investigue as estratégias de ensino, que reflita criticamente sua prática 
pedagógica e esteja sempre preocupado com sua formação continuada.

Os avanços dos conhecimentos, tecnologias e as novas exigências dos 
meios sociais e políticos, exigem do profissional, da escola e instituições que 
estejam sempre em aperfeiçoamento buscando novas estratégias na elaboração 
e na realização das práticas pedagógicas.

Segundo Nascimento (2000) para que a Formação Docente 
Continuada alcance seu objetivo ela necessita ser significativa para o professor, 
pois a desvinculação entre a teoria e a prática são para Nascimento um dos 
maiores agravantes ineficazes das propostas de Formação Continuada.

 Como tudo podemos destacar que os maiores desafios da 
contemporaneidade apresentados pelos autores para que a Formação Docente 
Continuada de fato seja produtiva é a realização do processo de forma indevida 
e distante da realidade educacional, e essa realidade parece se perdurar por 
muitas décadas na comunidade docente e poucas estratégias governamentais 
têm sido realizadas para que este contexto se modifique.

4 Considerações finais

A finalidade deste capítulo Formação Docente Continuada, teve como 
objetivo realizar um discurso frente a um Olhar Reflexivo Sobre a Formação 
Continuada no Brasil e dos Desafios Contemporâneos na Formação Docente 
continuada.
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A formação Docente Continuada é uma ferramenta poderosa para 
a transformação do espaço escolar e de todos os envolvidos no processo de 
ensino aprendizado de todos os indivíduos.

Pensar em formação de professores nos faz pensar a escola como um 
espaço de troca de conhecimento e de formação do indivíduo. O profissional 
além de sua formação inicial, no espaço escolar necessita pensar sempre em 
uma formação continuada, pois o processo é contínuo e precisa percorrer por 
toda sua vida profissional. 

Na contemporaneidade as mudanças são recorrentes e constantes, o 
novo se faz presente a todo instante principalmente nos ambientes escolares 
em que a troca de informações e saberes são diversas e multifacetadas.

 Os profissionais necessitam acompanhar este processo, buscando sempre 
subsídios para somar e enriquecer suas práticas pedagógicas, contribuindo de 
forma grandiosa para o ensino-aprendizagem de seus educandos.

Existem inúmeros pontos relevantes que de certa forma são negativos e 
que dificultam o processo de Formação Docente Continuada dos professores, 
como por exemplo, falta de recursos, desvalorização profissional, desinteresse 
por parte de alunos e sociedade, falta de incentivo, baixos salários dentre 
outros. 

Mas o docente precisa ser manter comprometido e motivado na sua 
missão de educador, mantendo- se determinado, empenhado, orientado, 
estimulado e formado quanto as suas práticas pedagógicas, metodológicas e 
também sempre atento às novas tendências educacionais, para que através 
das propostas de formação continuada se adapte com louvor as mudanças no 
âmbito educacional e consiga empreendê-las em enriquecendo suas práticas.

Estamos vivendo uma constante evolução, onde tudo muda muito 
rápido o tempo todo, precisamos estar dispostos a encarar essas mudanças 
de forma positiva e não pessimista, pesando sempre que somos os maiores 
responsáveis em modificar o meio em que vivemos. 

 Sendo assim, faz-se necessário refletir e se preocupar com as necessidades 
intelectuais, emocionais e sociais de nossos educandos é de suma importância 
que o educador tenha o conhecimento e envolvimento no dia a dia da escola, 
precisando estar sempre preparado para intervir, modificar, refazer as didáticas 
da instituição de ensino para alcançar resultados satisfatórios na aprendizagem 
de todos, a didática e a forma em que o professor busca estratégias é que fazem 
dele um bom profissional.

Ao longo de nossas discussões podemos observar que as maiores críticas 
efetuadas pelos autores e necessitam efetivamente mudanças drásticas foram 
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as propostas de elaboração dos cursos e do seu planejamento, haja visto que 
a maioria dos cursos são de forma rápida e não levam em conta a vivência 
efetiva dos professores.

Os cursos de Formação Continuada não são planejados para realidade 
dos docentes, e sim, simplesmente rígidos, fugindo da realidade do cotidiano 
docente. 

 Enquanto docente precisamos sair na zona de conforto, do mecanismo 
do sistema, da receita pronta construir e reconstruir outras estratégias para 
aplicar nas práticas pedagógicas, os professores precisam estar inseridos de 
forma participativa e colaborativa no sistema, dando voz aos docentes e a 
decisão de valorizar o processo de aprendizagem que melhor se enquadra a sua 
realidade, pois acreditamos que as boas práticas são fundamentais no cenário 
educativo.

Quando citamos a Formação Docente Continuada como um processo 
de melhoria no ambiente escolar, logo nos deparamos com alguns desafios e 
obstáculos, entre eles a própria discussão entre educadores, autores e órgãos 
públicos. Por esse distanciamento de parcerias, as propostas profissionais 
muitas das vezes ficam comprometidas, descontextualizadas e desvinculadas 
das práticas pedagógicas de cada realidade.

Pensar em Qualidade de Educação sem mencionar a formação do 
corpo docente atualizado é uma utopia, uma completa a outra, sendo assim 
impossível separar a qualidade da continuidade. 

O professor precisa ser o responsável na busca constante da mudança 
e das suas estratégias de ensino, usando todos os recursos como forma de 
potencializar suas estratégias, como por exemplo, o uso da tecnologia em 
ênfase na internet que hoje em dia a maior parte da geração já nasce com 
acesso e se desenvolve através destes mecanismos tecnológicos então essa busca 
precisa ser constante e incessante. 

Hoje cada vez mais cedo as crianças estão tendo acesso a modernidade 
digital, e por esse motivo atrelar ela nas suas novas práticas pode favorecer a 
aprendizagem transformando as aulas mais atrativas e participativas. Já que é 
impossível fechar os olhos para as mudanças e fingir que somente os livros ou 
as receitas prontas darão conta a tanta modernidade. 

Precisamos nos atrelar ao novo, mudar nossas concepções e acompanhar 
todas as mudanças de forma sempre a olhar o lado positivo, nos capacitando 
e inovando nossas estratégicas. O estudo, aperfeiçoamento, atualizações 
necessitam ser constantes, precisamos de fato minimizar os impactos 
ineficientes da nossa prática docente.
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Devemos ser mais reflexivos com os acontecimentos que nos cerca. 
Não se deve pensar em Formação Docente Continuada em apenas um curso 
de atualização e sim como busca constante por toda nossa vida profissional 
e também pessoal, porque as mudanças precisam acontecer de dentro para 
fora, precisamos estar dispostos a vivenciar, conhecer e nos adaptar à realidade 
do século, do ano e do cotidiano. Precisamos abrir a mente e não se dar por 
satisfeito somente a formação inicial. 

A busca necessita ser constante, para que possamos fazer o uso das 
mudanças de forma que agregue positivamente e satisfatoriamente a postura 
do educador e suas estratégias profissionais.

Esperamos que nossas discussões acerca da temática Formação Docente 
possam contribuir para que os docentes e formadores possam pensar em 
conjunto nas estratégias que possam interligar a prática e a teoria dos cursos 
de Formação Docente já que a barreira maior e a distância entre a teoria e a 
prática.

Encerramos nossas considerações pensando que a Formação Docente 
Continuada deve ser pensada de forma coletiva entre docentes, órgãos e 
instituições para fomentar nos docentes a necessidade de se tornar como 
um professor pesquisador sempre, pensando em inovar e estar disposto a 
buscar sempre novas estratégias para que esse seja o principal ator no palco de 
mudanças e avanços em seu contexto profissional.
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Capítulo 9

DOCENTES EM FORMAÇÃO: TECNOLOGIAS, 
ENSINO E LINGUAGENS

Daniely Maria dos Santos1

1 Introdução

Visando a ruptura com velhos paradigmas e construções ideológicas 
arraigadas, a escola deve estar disposta a atuar em conformidade 

com os novos desafios sociais. Sendo assim, consubstanciando-se com as 
novas proposituras da realidade fática dos indivíduos, como é o caso do uso 
corriqueiro das tecnologias, utilizadas em grande parte das esferas da sociedade, 
os ambientes escolares também devem estar condicionados à essa utilização, 
já que a principal função das instituições de ensino é preparar as pessoas para 
atuarem, ativamente, na sociedade.

Atrelado a esses ideais e, haja vista a temática concernente à formação 
de professores, com desdobramentos voltados para o ensino, bem como para as 
linguagens e tecnologias, este artigo tem como premissa discorrer a respeito da 
interligação entre estas últimas e o ensino, além de abarcar reflexões referentes 
ao trabalho docente e à linguagem(s), sob a perspectiva da globalização e dos 
avanços tecnológicos.

Diante disso, é importante mencionar que as denominadas TICs – 
Tecnologias da informação e da comunicação – cada vez mais atingem os 
campos de pesquisas voltadas para a área da educação, sendo, dessa maneira, 
fortemente abordadas nos discursos pedagógicos. No entanto, questiona-se 
como essas tecnologias estão sendo, de fato, aplicadas no processo de ensino/
aprendizagem, tendo em vista os inúmeros desafios inerentes a essa inserção 
nas instituições escolares, em especial nas escolas de cunho público.

Nessa perspectiva, professores e todos os outros integrantes do processo 

1 Mestra em Educação pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Pós-graduada em 
Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Língua Inglesa pelo Centro Universitário 
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(UFSJ). Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Docente de língua 
inglesa na rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais. E-mail: daniely.santos1@yahoo.
com
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educativo, são elementares para que o ensino, assim como as diversas outras 
áreas da sociedade, estejam inseridos no enredo de um mundo tecnológico 
e globalizado. Desse modo, considerando esse viés, buscou-se adentrar em 
diferentes temáticas, a fim de se problematizar tais questões, buscando-se 
novas ideias, posicionamentos e perspectivas.

Para tanto, as reflexões foram subdivididas em temas que visaram 
abordar as tecnologias e o ensino, a linguagem(s) e a sociedade contemporânea 
e, finalmente, o trabalho docente no enredo das tecnologias.

2 Tecnologias e ensino

Sabe-se que a emergência em lidar com os avanços tecnológicos, em 
especial nos ambientes escolares, é de extrema importância para a atuação e 
engajamento dos indivíduos no universo social. Com efeito, acompanhar as 
evoluções e revoluções das tecnologias pode não ser uma tarefa fácil, já que 
constantemente elas são transformadas de uma maneira veloz e plural.

Isso posto, considerando a necessidade de inserção de um modo coerente 
dos aparatos tecnológicos no processo de ensino e de aprendizagem, uma das 
justificativas para essa necessária ação deve-se ao fato de que o desempenho 
escolar dos alunos atinge uma melhora extremamente considerável. Ademais, 
outros benefícios de grande relevância que partem da inserção das tecnologias 
nas escolas são vários, a saber: o aumento da qualidade da educação, em 
diversos âmbitos, pois estimula a autonomia dos estudantes, além da pesquisa 
e do compartilhamento de informações; faz aguçar a curiosidade e estimular 
novas maneiras de aprendizado; insere novos formatos de materiais de estudo, 
como livros digitais, vídeos, realidade virtual, QR Code, além de tornar a 
escola mais atrativa; faz com que as aulas se tornem mais dinâmicas, atrativas 
e interativas e, por assim dizer, aproxima o ensino da realidade dos alunos. 
Com efeito, os referidos benefícios são apenas alguns, mas sabe-se que muitos 
outros podem ser inseridos nesse rol.

Desse modo, a educação, sendo um dos inúmeros setores da sociedade, 
deve se atentar para o seu público, quais sejam os denominados “nativos 
digitais”, ou também as gerações Z e alpha. Assim, a gestão da tecnologia 
educacional, que é um dos sete pilares da gestão escolar, exerce extrema 
importância para o ensino e para a aprendizagem.

Nesse liame, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), estabelece 
a inserção das tecnologias nas escolas do país e, além disso, preza pelo 
protagonismo do corpo discente na sociedade e no universo laboral. Sob esse 
viés, esse mesmo dispositivo normativo evoca, para as disciplinas do Ensino 
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Médio, a subdivisão em áreas, sendo que em três delas a tecnologia é destacada, 
quais sejam: “Linguagens e suas tecnologias”, “Matemática e suas tecnologias” 
e “Ciências da Natureza e suas tecnologias”.

Tendo em vista o disposto, percebe-se que a busca pelo engajamento 
da comunidade escolar e a sua adesão para o uso dos recursos tecnológicos 
é uma das grandes premissas dos documentos que regem a educação, sendo 
que não apenas a BNCC possui essa previsão, mas também os outros 
dispositivos que orientam os desdobramentos educacionais. Ademais, a busca 
pela implantação dessas tecnologias no ambiente escolar está sob a base de 
condições que pleiteiem formas pedagógicas adequadas e conscientes.

Diante do exposto, merece ser elucidado o que afirmam Alves e Bortoluzzi 
(2018), os quais enfatizam que “As tecnologias influenciam no processo 
educacional, uma vez que, proporcionam a interação direta e simultânea 
com as mais diversas informações. Isso acarreta uma séria de modificações no 
processo de ensino/aprendizagem e produção de conhecimentos” (ALVES; 
BORTOLUZZI, 2018, p. 9). Com isso, através desse posicionamento pode-
se perceber que a simultaneidade advinda das tecnologias torna-se reflexo em 
várias esferas sociais e, por assim dizer, na educação e nos desdobramentos que 
a permeiam.

Diante disso, em relação às TICs, é pertinente mencionar que
[...] a presença das TIC tem sido investida de sentidos múltiplos, que vão 
da alternativa de ultrapassagem dos limites postos pelas “velhas tecnologias”, 
representadas principalmente por quadro-de-giz e materiais impressos, à 
resposta para os mais diversos problemas educacionais ou até mesmo para 
questões socioeconômico-políticas (BARRETO, 2004, p. 1183).

Sob essas perspectivas, as tecnologias da informação e da comunicação 
ganham, cada vez mais, maiores respaldos em todas as esferas sociais e, por essa 
razão, a escola deve estar atenta a esses novos mecanismos para, assim, exercer 
seu papel crucial de colaboração para a formação de cidadãos autênticos. 
Nesse ínterim, pode-se ensejar que

Desde que a escola teve seu surgimento no século XVI, seu funcionamento 
como principal instituição está em colaborar para que sujeitos sejam capazes 
de viver, relacionar-se e comportar-se socialmente. Diante de tais aspectos, 
na contemporaneidade, embora a instituição escolar continue comprometida 
com a constituição do indivíduo moderno, a mesma propicia ao sujeito 
pensar, sentir, trabalhar, consumir e interagir conforme os modos de vida do 
atual contexto. Se hoje é fundamental desenvolver a capacidade de aprender 
a aprender, se a comunicação, muitas vezes, se estabelece, preferencialmente, 
por meio de redes sociais, então, é emergente usar, também, as tecnologias para 
o ensino (BECKER; GHISLENI, 2018, p. 120).

Com efeito, as mudanças sociais são dissociadas de maneira 
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alarmantemente frenética, o que propicia ao ensino (ou pelo menos deveria 
propiciar) novas metodologias e ações, as quais devem transcender o ambiente 
escolar. Dessa maneira, cabe salientar que

Mesmo que em ritmo, muitas vezes, mais lento em comparação com as 
práticas sociais do cotidiano do capitalismo global, a escola não deixa de sentir 
os efeitos coercitivos das relações humanas e mercadológicas, em constante 
transformação. Assim, novos desafios ao ensino começam a se agigantar no 
chão da escola. As aulas inovadoras amparadas pelo uso de meios tecnológicos 
favorecem a mediação com o conteúdo, com a prática e o aprendizado, 
acompanhadas pela realidade dos educandos que estão acostumados ao uso de 
tecnologias digitais em seu cotidiano (BECKER; GHISLENI, 2018, p. 132).

Nesse tocante, o ensino a distância, potencializado principalmente 
pelas instituições de ensino de nível superior e atualmente presente em grande 
parte das escolas do Brasil e do mundo, devido ao atual cenário de pandemia, 
é uma maneira de democratização das formas de se ensinar e aprender, visto 
que o uso de recursos tecnológicos ocasiona uma quebra de fronteiras, sejam 
elas geográficas ou espaciais.

Destarte, há também um aumento da intercomunicação e da conexão 
entre os mais diversos usuários das mais variadas partes do mundo. Surge, 
nesse sentido, “a educação sem fronteiras, acessível a uma gama ilimitada de 
pessoas, [...], do ensino presencial se passa para o modelo a distância por meio 
de simulações virtuais, [...] de uma infinidade de estratégias que motivam 
os internautas ao processo colaborativo na aprendizagem” (BECKER; 
GHISLENI, 2018, p. 243).

Considerando o exposto, nos itens subsequentes buscar-se-á adentrar 
em maiores “disseminações” ocasionadas pelas tecnologias, além de adaptações 
necessárias, tendo em vista as demandas que essas “ferramentas” da globalização 
e da evolução humana e social trazem consigo.

3 Linguagem(s) e sociedade contemporânea

Como mencionado anteriormente, o ritmo frenético com que a 
sociedade se desenvolve e se transforma faz com que os sujeitos sociais vivam 
em meio a uma gama de informações, possibilidades e desafios. Sendo assim, 
todas essas inovações e demandas são permeadas por diferentes formas de 
linguagem, as quais carecem de uma percepção e integração das pessoas, a fim 
de que seus usos se façam efetivos. Diante disso, pode-se esclarecer que

[...] quanto mais informações estiverem disponíveis, mais difícil e complexo 
se torna o ato de ler e mais necessário se faz aprender a ler de muitas formas, 
integrando múltiplas linguagens e mídias, de forma muito mais rica e 
profunda. A grande quantidade de informações e a possibilidade de acesso não 
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significa mais qualidade, mais compreensão e mais aprendizagem. A pressa faz, 
com frequência, os primeiros resultados de um site de buscas, o melhor. Por 
isso, torna-se necessário a avaliação dos conteúdos com cuidado, para não se 
endossar pontos de vista discutíveis (ALVES; BORTOLUZZI, 2018, p. 10).

Acerca do supracitado, é interessante refletir a respeito da necessidade 
de se aprender a ler de formas distintas, uma vez que torna-se essencial a 
associação de linguagens e mídias diferentes, o que traz à tona a importância 
de ser e estar capacitado para interpretar e utilizar linguagens diversas dentro 
do âmbito social.

Nesse liame, destaca-se, reiteradamente, a relevância do papel das 
instituições de ensino para a formação de sujeitos aptos para tais desafios, pois, 
ainda que de maneira paulatina, a escola pode contribuir eficazmente para a 
inserção das pessoas nesse universo plurilinguístico, permeado por tecnologias 
das mais variadas formas.

Consubstanciados por essas palavras, destaca-se que os discursos 
pedagógicos também são de essencial importância para esse contexto de 
formação, uma vez que eles compreendem “o conjunto das práticas de 
linguagem desenvolvidas nas situações concretas de ensino”, bem como 
“as que visam atingir um nível de explicação para essas mesmas situações” 
(BARRETO, 2004, p. 1182).

Destarte, considera-se que a sociedade contemporânea agrega diferentes 
linguagens a partir dos seus avanços em diversas facetas, com destaque para 
os tecnológicos, e, por isso, é marcada por uma cultura digitalizada, em que 
os sujeitos devem estar adaptados para corresponderem aos novos desafios, 
oportunidades e demandas.

Sendo assim, seja em situações corriqueiras ou novas, o ser humano 
está cada vez mais exposto a novas linguagens, como por exemplo, para realizar 
um simples acesso aos bancos, devido aos avanços tecnológicos, hoje pode ser 
realizado sem sequer precisar sair de casa, seja por meio de um computador, 
notebook ou do próprio celular. Além disso, inúmeras outras formas são 
ofertadas, a fim de facilitar e tornar a vida humana ainda mais volátil.

Em relação ao mencionado, no contexto escolar as múltiplas 
linguagens também estão presentes, ou pelo menos estão disponíveis em 
diversas plataformas. Hoje, é possível que as atividades e o aprendizado ocorra 
por meio de aplicativos e programas para celulares e computadores, além de 
ambientes virtuais de aprendizagem, livros digitais e vários outros dispositivos.

Com isso, é notório que as múltiplas formas de linguagem estão 
disponíveis e cada vez mais acessíveis para as pessoas, o que acarreta em novas 
possibilidades e facilitações, bem como em novos desafios e compreensões 
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dessas linguagens, sejam elas visuais, orais, gráficas, sob as perspectivas verbais 
e não verbais.

Dito isso, a seguir será abarcada a temática referente ao trabalho do 
professor em meio ao enredo das tecnologias, a fim de que sejam discutidas 
ideias condizentes com o papel do professor enquanto partícipe e mediador 
do processo de ensino/aprendizagem em meio aos avanços e transformações 
provocadas pelos aparatos tecnológicos.

4 O trabalho docente no enredo das tecnologias

Em meio ao cenário de globalização, bem como aos inúmeros outros 
elementos que consubstanciam a sociedade, é imperioso enfatizar que a 
educação, assim como o trabalho docente, estão em constantes reconfigurações. 
Nessa perspectiva, é papel das escolas se atentarem para essas mudanças, a fim de 
implantarem novos meandros e possibilidades para que essas reconfigurações 
se expandam e sejam respaldadas por aparatos que conduzam o corpo docente 
e discente ao desenvolvimento pleno de suas habilidades.

A partir do supracitado e sob a ótica voltada para o trabalho docente, 
pode-se dizer que

As tecnologias, dependendo da postura do professor, podem auxiliar no 
emprego de diferentes abordagens metodológicas e, consequentemente, a 
tornar as aulas mais dinâmicas, diversificadas, atraentes e instigantes para os 
estudantes. Entretanto, há que se levar em consideração não apenas o uso das 
tecnologias disponíveis, mas os diferentes modos de sua utilização em sala de 
aula, para, assim, estimular a pesquisa, o pensamento crítico, a argumentação 
e tornar os estudantes mais ativos na construção do seu próprio conhecimento 
(ALVES; BORTOLUZZI, 2018, p. 9).

Com efeito, embora seja função das instituições de ensino, resguardadas 
por suas gestões, o professor exerce forte influência no modo como as 
tecnologias são implantadas e utilizadas no 

ambiente escolar. Desse modo, o agir docente deve buscar dinamizar o 
modo de inserção e utilização dos mecanismos tecnológicos, a fim de que eles 
sejam parte integrante e impulsionadora da formação dos estudantes, assim 
como de suas autonomias no processo de ensino/aprendizagem. Isso posto, é 
importante considerar que

O professor, na era digital, torna-se um incentivador e orientador para a 
construção, em diferentes níveis, do conhecimento. Cabe a ele estabelecer 
metas, orientar os alunos a seguirem as suas propostas de estudos, a alcançar 
objetivos, a dissociar conteúdos, a operar recursos sociais e a explorar os 
diferentes espaços virtuais com eficiência e as ferramentas necessárias (ALVES; 
BORTOLUZZI, 2018, p. 9).
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Como mencionado, o docente deve estar disposto a orientar e incentivar 
a construção do conhecimento dos alunos por meio dos recursos digitais. Para 
tanto, é de suma necessidade que haja uma formação contínua dos professores, 
afinal suas metodologias carecem ser constantemente reconfiguradas, já que 
o público-alvo, que são os alunos, e a própria sociedade, estão em intensas 
mutações. Sendo assim, ressalta-se ainda que

[...] o professor, a despeito dos grandes avanços tecnológicos, permanece uma 
figura imprescindível como mediador e organizador de processos, articulador 
de meios, para possibilitar aprendizagens significativas e avaliar os resultados. 
Trata-se de incentivar e ajudar os alunos a questionarem, a enfocarem questões 
importantes, a estabelecerem critérios na escolha, avaliação e utilização de 
tecnologias, e, sobretudo, a compararem textos com visões diferentes (ALVES; 
BORTOLUZZI, 2018, p. 10).

Nessa conjuntura, é imprescindível enfatizar que o papel do docente, 
enquanto mediador da busca pelo conhecimento e pela aprendizagem, 
concebe-se como uma das ferramentas mais importantes para o ensino. Desse 
modo, o trabalho docente deve visar aprendizagens que significativas e, além 
disso, a avaliação deve ser processual, sendo que a evolução deve ser encarada 
como parte fundamental do processo.

Em outras palavras, o professor deve saber estimular seus alunos 
a utilizarem de maneira atenta e responsável as tecnologias, bem como 
compreender as competências oferecidas pelos recursos tecnológicos e os seus 
dinamismos.

Em contrapartida, o ensino arraigado não atende mais as demandas 
das novas gerações, as quais estão inseridas em realidades ativas e plurais. Dito 
isso, salienta-se que “[...] os alunos não aguentam mais nossa forma de dar 
aula. Os alunos reclamam do tédio de ficar ouvindo um professor falando 
na frente por horas, da rigidez dos horários, da distância entre o conteúdo 
das aulas e a vida” (MORIN, 2004, p. 2). Concomitante a isso, é necessário 
que todo o corpo escolar se adapte para oferecer novas formas de ensino e 
aprendizagem, pois, do contrário, o ensino estará distante daquilo que pleiteia 
a realidade.

Sob esse prisma, Morin (2004), afirma que “Precisamos repensar todo o 
processo, reaprender a ensinar, a estar com os alunos, a orientar atividades [...] 
As tecnologias sozinhas não mudam a escola, mas trazem mil possibilidades de 
apoio ao professor e de interação com e entre os alunos” (MORIN, 2004, p. 2). 
Desse modo, a sala de aula e o ensino de qualidade devem abarcar professores 
bem preparados e motivados, cuja formação pedagógica seja constantemente 
atualizada. Contudo, merece destaque o fato de que a má remuneração e as 
más condições de ensino são enormes empecilhos para que o trabalho docente 
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se desenvolva e produza processos e resultados qualitativos.
Diante dessa problemática, é tarefa do professor a gestão daquilo que 

pode ser feito presencialmente e daquilo que pode ser realizado a distância, 
além do que pode ser feito utilizando-se de recursos tecnológicos ou não, 
prezando-se sempre pelo enriquecimento do ensinar e do aprender. Sob esse 
ponto de vista e atrelando-se ao que defende Morin (2004),

Se os alunos fazem pontes entre o que aprendem intelectualmente e as situações 
reais, experimentais, profissionais ligadas aos seus estudos, a aprendizagem 
será mais significativa, viva, enriquecedora. As universidades e os professores 
precisam organizar nos seus currículos e cursos atividades integradoras da 
prática com a teoria, do compreender com o vivenciar, o fazer e o refletir, de 
forma sistemática, presencial e virtualmente, em todas as áreas e ao longo de 
todo o curso (MORIN, 2004, p. 8).

Observando muitas instituições e suas formas de ensino, bem como o 
próprio reflexo do que é resultado das ações de muitos estudantes, percebe-se 
que muito do que se é ensinado não tem sequer uma previsão de aplicação 
concreta, o que causa desestímulos e desintegração daquilo que realmente 
permeia a sociedade. Assim, as práticas pedagógicas devem estar em constante 
busca por integração e associação entre os conteúdos e a realidade fática, ainda 
que o saber científico também seja essencial, porém, deve-se prezar para que 
esse saber também esteja integrado às dinâmicas sociais. Conforme ressalta 
Santos (2008),

[...] as exigências postas pela sociedade contemporânea, permeada de 
tecnologias, estão pautando uma nova dinâmica para a atuação docente e 
questionando a eficiência das políticas públicas de formação de professores 
para enfrentarem essa realidade. Se, por um lado, a sociedade da informação 
exige a apropriação dos conhecimentos nessa área pelo professor, por outro, 
as políticas públicas ainda não conseguiram incluir totalmente as escolas 
no mundo digital [...]. Assim, o professor tem dificuldade de conceber as 
tecnologias da informação e comunicação (TICs) como condição de produção 
e, paradoxalmente, sintonizar-se com a cultura digital dos alunos (SANTOS, 
2008, p. 2).

Dessa maneira, as políticas públicas têm essencial participação no 
processo de inserção e adaptação do uso das tecnologias nas escolas. Com isso, 
reitera-se o ideal positivado pelos dispositivos legais voltados para a educação. 
No entanto, é importante que mais que serem positivadas, as premissas desses 
documentos realmente “recaiam” sobre o desenvolvimento e inserção das TICs 
nas instituições de ensino, possibilitando a igualdade social e a formação de 
sujeitos aptos para atuarem no mundo em que habitam. Diante disso, pode-se 
mencionar que

Tratar sobre cibercultura é emergencial e transcende o espaço físico de uma sala 
de aula convencional de ensino. É ainda incipiente, por parte dos professores, a 
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compreensão da efetiva contribuição dos novos espaços de ensino relacionados 
com as tecnologias digitais contemporâneas. No entanto, os alunos, os jovens, 
cada vez mais se inserem na cibercultura e no uso da tecnologia mobile e, no 
Brasil, há um crescimento substancial de utilização de smartphones e tablets, 
portanto, há uma grande demanda do uso de aplicações para os dispositivos 
móveis (BECKER; GHISLENI, 2018, p. 114).

Por fim, diante do enredo das tecnologias e tendo em vista as discussões 
realizadas, pode-se considerar que o trabalho docente deve estar pautado 
em uma constante aprendizagem, a qual perpassa por todo o trajeto desse 
profissional, enquanto educador e mediador na formação de sujeitos. Assim, 
as diferentes formas de interação e os diversos contextos são progenitores 
dessa formação continuada e, por essa razão, as instituições de ensino devem 
possibilitar esse processo formativo, tanto para os profissionais em formação, 
como também para os já formados.

 Com isso, será possível uma maior integração entre os pressupostos 
teóricos e os pragmáticos e, consequentemente, a educação estará 
concretamente aliada à realidade social.

5 Considerações finais

Sob a perspectiva de uma constante formação docente em meio 
aos muitos enredos, com ênfase no ensino respaldado pelas tecnologias 
e pelas múltiplas linguagens dela advindas e também da globalização e da 
evolução humana e social, este artigo buscou discorrer a respeito dessas 
temáticas, pautando-se em refletir acerca de suas intervenções na educação, 
especificamente no ensino e na aprendizagem.

Além disso, a adaptação do trabalho docente para o uso das tecnologias 
também foi abarcada nas discussões. Assim, o papel das escolas e das práticas 
pedagógicas adequadas foram tratadas como fundamentais e como sendo 
as principais impulsionadoras para que o ensino se desenvolva sob o viés 
tecnológico. Para tanto, destacou-se a importância da aplicação das premissas 
dispostas nos documentos legais voltados para o ensino, sendo, para isso, 
necessário o desenvolvimento de políticas públicas que atinjam e atendam as 
demandas das instituições de ensino, dos profissionais que nelas atuam e dos 
discentes que integram o público-alvo.

Isso posto, viu-se que as práticas docentes, assim como o ensino, em 
sua totalidade, tem passado por inúmeras transformações e reconfigurações. 
As tecnologias, por sua vez, são grandes potencializadoras para essas mudanças, 
em especial no século presente, pois elas oferecem novas formas de interação, 
de acesso a serviços diversos e também de se ensinar e aprender.
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Sob essas perspectivas, discutiu-se também que as escolas devem ter 
como principal objetivo a formação de sujeitos para atuarem criticamente e 
ativamente na sociedade. Dessa forma, um dos papéis essenciais das instituições 
de ensino deve ser formar seus alunos para lidarem com as múltiplas linguagens 
presentes nos mais diversos contextos, sejam elas verbais ou não verbais.

Finalmente, destacou-se que, agregando-se aos demais posicionamentos 
dispostos, é importante que os professores estejam e sejam formados para 
mediarem a construção do conhecimento por meio da utilização dos recursos 
tecnológicos. Entretanto, observou-se que essa tarefa não cabe somente ao 
corpo docente, mas, principalmente, aos gestores das instituições escolares, 
aos líderes governamentais e ao próprio interesse dos alunos e familiares e, 
consequentemente, de toda a sociedade.

Assim, como as esferas sociais estão interligadas e uma impulsiona 
resultados, positivos e/ou negativos em outras, é importante que haja uma 
conexão entre elas, as quais visem a formação das pessoas para a cidadania e 
para o combate às desigualdades sociais. Desse modo, as tecnologias são um 
mecanismo dinamizador e, por essa razão, devem ser utilizadas para o bem 
comum e para que as pessoas possam ser “atingidas” pelos benefícios advindos 
dos aparatos tecnológicos. Ademais, é necessário que essas mesmas pessoas 
sejam formadas para a utilização desses recursos e, dessa forma, a educação é a 
principal base para que essa formação aconteça.
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Capítulo 10

REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO PARA JOVENS 
E ADULTOS, CONSIDERANDO O USO DE 

TECNOLOGIAS INOVADORAS DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

Régis Vinícius Alves de Abreu1

Sílvio Geraldo Ferreira da Silva2

Rita de Cássia Suart3

1 Introdução

O sistema atual de educação no Brasil tem se apresentando mediano 
em diversas instituições e, ao ser analisado de perto, pode-se notar 

que ele não está sendo plenamente efetivo no que se refere ao ensino básico 
de qualidade. Diante disso, profissionais das licenciaturas vêm estudando, 
pesquisando, analisando e refletindo formas de intervenções nas escolas, 
com o intuito de contribuir para o aprimoramento da prática docente e para 
a formação efetiva de cidadãos críticos e políticos, capazes de atuarem, de 
diferentes formas, na sociedade.

Um dos sistemas de ensino que precisa de mais atenção é a EJA - 
Educação para Jovens e Adultos. O desenvolvimento de aprendizado nesse 
contexto ainda pode ser considerado relativamente superficial, carecendo 
de intervenções profissionais que visam um aprimoramento no processo de 
aprendizagem destes estudantes, levando em consideração todo o cenário 
social vivenciado por eles. Desta maneira, o uso de tecnologias de informação 
e comunicação (TIC’s) em ambientes de ensino vem sendo observado e 
potencializado com o intuito de favorecer o ensino da EJA.

As TIC’s são recursos dos dias atuais que possuem extrema importância 
para a propagação de informações em um curto tempo, por exemplo, as redes 

1 Mestre em Agroquímica – UFLA (2020) e graduado em Química – UFLA (2018). 
E-mail: regisdna7@gmail.com
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sociais. Com isso, as escolas podem utilizar com uma maior frequência, meios 
estratégicos e inovadores de ensino que contemplam o uso de TIC’s, para 
proporcionar aos alunos, abordagens mais significativas de ensino.

Neste contexto, este trabalho tem a finalidade de propor reflexões para 
aprimoramentos no ensino na EJA, por meio da utilização de TIC’s. Ainda, 
considerando o uso das TIC’s, almeja-se que ela possa favorecer a promoção 
de letramento básico, a alfabetização científica e a formação cidadã, pelos 
estudantes desta modalidade, possibilitando evoluções no desenvolvimento 
do processo de ensino- aprendizagem.

2 Desenvolvimento

A EJA - Educação de Jovens e Adultos - é uma modalidade de ensino 
que foi proposta devido à necessidade de oferecer uma oportunidade para 
pessoas que, por algum motivo, não concluíram o ensino fundamental e/ou o 
Ensino Médio na idade apropriada, sendo uma ação de estímulo aos jovens e 
adultos a retornarem à sala de aula. Esta modalidade respeita as características 
dos alunos, dando oportunidades educacionais adequadas em relação aos seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mantendo o foco em cursos e 
exames próprios, se diferenciando, assim, do ensino regular.

Segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, IBGE (2018), estima-se que o Brasil tenha 11,3 milhões de 
analfabetos e uma taxa de 6,8% de pessoas acima dos 15 anos que não sabem 
ler ou escrever. Ainda, 48,1%, quase a metade da população brasileira com 25 
anos ou mais, não tem o Ensino Fundamental completo. O índice é mais alto 
em áreas rurais, onde 79,6% dos brasileiros nessa faixa etária não terminaram 
o Ensino Fundamental. Nessa faixa etária, 27% da população concluiu, 
ao menos, o Ensino Médio e, apenas 16,5% têm nível superior completo. 
Além disso, os dados apresentados na Figura 1, a seguir explicitam a taxa de 
analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais, de acordo com cada região 
do país.
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Figura 1: Gráfico de taxa de analfabetismo nas regiões do Brasil

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, adaptada 
(2018).

Para solucionar o problema relacionado ao analfabetismo no Brasil, há 
umanecessidade de oferecer a oportunidade de uma modalidade de ensino, 
diferente do ensino regular, para diferentes faixas etárias que não concluíram 
o ensino básico nas mais variadas regiões do país. Por meio do artigo 37º da 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases, n º 9.394/96), a Educação de Jovens e Adultos 
é definida como a modalidade de ensino que é destinada àqueles que não 
tiveram condições de concluírem na idade própria, os estudos referentes ao 
Ensino Fundamental e Médio.

A EJA tem o propósito de fazer valer o previsto no artigo n º 208, inciso 
I, da Constituição Federal de 1988, que garante o acesso e a permanência 
ao Ensino Fundamental a todos. Tal política vem sendo incentivada pelo 
poder público que abrangeu, além do Ensino Fundamental, o Ensino Médio, 
adequando esta modalidade de ensino às características dos jovens e adultos 
brasileiros.

Também, tem por objetivo proporcionar a conclusão do Ensino Médio 
aos Jovens e Adultos que estão afastados da escola e desejam retomar os seus 
estudos, sendo assim, propõem uma democratização do ensino, criando 
a oportunidade de educação básica para todos no Brasil. De acordo com 
Ventura et al. (2020), espera-se ainda, com o EJA, a capacitação de professores 
para a realização de novas competências, preparando os alunos para lidar 
com diferentes linguagens e tecnologias para responder aos desafios de novas 
dinâmicas e processos de nossa sociedade.



146
Cristina R. Eliezer  |  Bruna B. da Rocha  |  Rebeca F. Ivanicska

O Projeto EJA BRASIL (2018), por exemplo, ainda conta com a 
certificação do CEJA (Centro Integrado de Educação para Jovens e Adultos), 
que permite a ministração de aulas voltadas para turmas no Ensino Fundamental 
(6º ao 9º ano) e também o Ensino Médio (1º ao 3º ano) voltados para jovens 
e adultos, em que o estudante recebe seu Histórico Escolar equivalente ao 
ensino que completou ou, se for o caso, às disciplinas concluídas.

Exercer a função docente com os alunos do Ensino Médio na modalidade 
EJA pode ser mais exaustivo. Isso acontece, uma vez que, em muitas situações, 
os alunos da EJA apresentam dificuldades em construir os conceitos e, por 
consequência, se mostram desapontados por não se considerarem capazes 
de aprender diversos conteúdos e, talvez, por não perceberem a importância 
das disciplinas no seu cotidiano. Para que haja o desenvolvimento de novas 
práticas de ensino aplicáveis para a EJA, é necessário que o educador conheça 
um pouco da realidade dos alunos, levando em conta as especificidades dos 
educandos em relação à sua faixa etária e propondo conteúdos motivadores e 
que dialoguem com a realidade. Tal estratégia busca romper com aquela usual 
fragmentação dos conteúdos abstratos das disciplinas, contribuindo para a

construção efetiva do conhecimento, sendo que, esse processo de 
percepção da disciplina como parte do cotidiano da vida dos alunos, bem como 
a relação dos conteúdos ministrados com diversas áreas do conhecimento, 
contribui para uma formação mais cidadã, crítica e reflexiva.

Budel e Guimarães (2009) apontam que uma das dificuldades de se 
lecionar na EJA está relacionada ao fato de a maioria dos alunos já trabalharem 
e possuírem uma rotina exaustiva, resultando em pouco tempo de estudo. 
A falta de motivação dos estudantes também é um fator que implica no 
desenvolvimento das atividades. Esta desmotivação pode estar relacionada 
com o sentimento de incapacidade e vergonha por não ter concluído os 
estudos em uma oportunidade anterior, resultando em baixa autoestima.

Além disso, ao observar a concepção de muitos professores, nota-se 
uma crítica frequente relacionada à idade mínima permitida para ingressar 
na Educação para Jovens e Adultos, que segundo o parecer do Ministério da 
Educação (CNE/CEB nº 23/2008) é de 18 anos. Eles alegaram que os alunos 
mais jovens, geralmente, atrapalham o andamento da aula, uma vez que são 
mais indisciplinados e menos interessados no aprendizado, em comparação 
com os alunos mais velhos que, por terem mais experiência de vida, enxergam 
a modalidade EJA como uma boa oportunidade para retomar estudos que 
foram interrompidos por diferentes motivos.

No entanto, muitos estudantes possuem uma visão positiva em relação 
à EJA. Para muitos, a EJA é a única oportunidade de concluir os estudos, 
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especialmente, devido ao fato de trabalharem durante o dia. Alguns apreciam 
a EJA por poderem concluir as etapas em um prazo menor quando comparado 
ao ensino regular. Entretanto, a rapidez com a qual os estudantes concluem 
o Ensino Médio pode gerar questionamentos concernentes à qualidade de 
ensino. Além disso, apesar de a maioria dos alunos acreditarem que o ensino 
na EJA é de qualidade, os professores salientam que há muitos fatores que 
precisam melhorar para que a EJA possa ser considerada uma modalidade 
educação de qualidade, como por exemplo, materiais exclusivos para a EJA, 
de forma a adequar o ensino ao tempo reduzido de estudo.

Há também opiniões por parte de muitos dos alunos da EJA que 
acreditam que esta modalidade se trata de um ensino de qualidade equivalente 
ao ensino regular. Todavia, ao analisar o sistema Educação para Jovens e Adultos, 
observa-se uma considerável defasagem. Um dos fatores que podem ter levado 
a essa afirmação por parte dos estudantes diz respeito à facilidade e rapidez 
com a qual adquirem o diploma do Ensino Médio, sendo que, os professores 
precisam desenvolver várias alternativas para que os alunos consigam atingir a 
pontuação exigida no final do período letivo. Para aqueles alunos que desejam 
apenas o diploma do Ensino Médio, a qualidade do ensino e a aprendizagem 
não são fatores de muito valor, pois acabam centrando pouco no processo, 
almejando apenas o resultado final, neste caso, o diploma (PACHECO, 2010).

Levando em consideração os fatos mencionados, seria importante 
que o ensino na EJA fosse mais atraente, apresentando inovações capazes de 
motivar os alunos de diferentes idades no processo de aprendizado, de forma 
que não frequentassem as aulas apenas visando à obtenção da conclusão de 
uma etapa do ensino. Além disso, é de grande relevância considerar o fato 
de que a maioria dos alunos da EJA se encontram inseridos no mercado de 
trabalho. A compreensão dos aspectos científicos poderia trazer contribuições 
para melhorar suas condições profissionais. Diante disso, verifica- se a 
necessidade de modificações de forma que a EJA possibilite o real aprendizado 
e não apenas a obtenção de um diploma.

Percebe-se a grande dificuldade que muitos alunos sentem na 
compreensão dos conteúdos de diferentes disciplinas ministradas. De acordo 
com Bonenberger et al. (2006), em muitos casos, os alunos da EJA apresentam 
grandes dificuldades com relação ao processo de aprendizagem, o que os 
levam a ficarem, por muitas vezes, frustrados por se acharem incapazes de 
compreender os conteúdos e por não perceberem a importância deste em seu 
dia a dia. Apesar das dificuldades apontadas em compreender os conteúdos, 
os alunos se mostraram satisfeitos com as aulas. No entanto, quando se 
acompanha as aulas e as observa mais de perto, verifica-se que elas deveriam 
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ser abordadas de forma distinta, com o intuito de possibilitar um melhor 
aproveitamento pelos alunos, uma vez que em muitas escolas os conteúdos 
ainda podem ser considerados tradicionais, enfatizando somente as relações 
conceituais, ao contrário de propor formas cotidianas de utilização da teoria 
estudada.

As escolas podem propiciar momentos oportunos para oferecer um 
ensino diferenciado que, por meio de indagações, os alunos participam de 
forma ativa, podendo desenvolver habilidades e competências que outrora, 
no ensino tradicional, eles não teriam tal possibilidade de participação. 
Nosso entendimento sobre o ensino tradicional, refere-se ao termo Educação 
Bancária, utilizado por Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido, onde os 
professores são dominadores do conhecimento e os alunos apenas receptores. 
O que é passado em aula é tido como verdade e os alunos não possuem um 
momento de crítica e reflexão em referência ao que está sendo lecionado.

Devido às situações citadas anteriormente e diversos outros fatores, 
faz-se necessária a reflexões sobre ações de ensino no contexto escolar, em que 
os alunos tenham a oportunidade de desenvolver e compreender conceitos, 
podendo investir em si mesmos, além de possibilitar a construção efetiva 
do conhecimento e não simplesmente a memorização do que está sendo 
trabalhado.

De acordo com BUDEL e GUIMARÃES (2009), os alunos da EJA 
desejam notar alguma aplicação imediata para aquilo que estão aprendendo. 
Sendo assim, é notável que uma das mudanças que deveria ocorrer na forma 
como as aulas da EJA ocorrem diz respeito a relacionar os conceitos com os 
fatos atuais. Com isso, seria mais provável o aluno se interessar e compreender 
os conteúdos, uma vez que estariam diretamente vinculados a seu cotidiano, 
possibilitando a eles observarem melhor o uso correto das palavras, cálculos 
matemáticos, explicação e composição da vida e da matéria, entre outros 
conteúdos tão presentes no dia a dia e que, muitas vezes, passam despercebidos.

Diante das situações expostas, fica clara a necessidade de mudanças 
no processo de ensino e aprendizagem, visando melhorar a qualidade da 
formação de alunos na EJA. Assim sendo, percebe-se que o uso de recursos 
didáticos inovadores para contextualizar fatos cotidianos em sala de aula pode 
ser considerado como relevantes alternativas ao modo de ensino atual. No 
ensino, ao serem usadas de forma criativa, as tecnologias podem auxiliar na 
compreensão de parte do caráter abstrato da ciência, como apresentado por 
Campos (2020).

A partir da experiência vivenciada depreende-se que os recursos didáticos são 
ferramentas facilitadoras do processo de aprendizagem, que agem motivando 
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e despertando a curiosidade e estimulando o aluno, para envolver-se nos 
conteúdos, mesmo naqueles que apresenta maior dificuldade, analisando o 
trabalho com recursos didáticos em uma escola pública. Nessa realidade é 
de fundamental importância que professor desempenhe o papel de agente 
motivador da aprendizagem, ao passo que sem a motivação, os recursos 
didáticos tornam-se meras ferramentas visualizadas como formas de ocupar e 
distrair os alunos (CAMPOS, 2020, p.13).

Desta maneira, os professores podem utilizar a Tecnologia de 
Informação e Comunicação – TIC – como uma ferramenta pedagógica, 
sendo ela uma das possíveis formas de incentivar os estudantes a participarem 
das discussões e se sentirem mais capazes de desenvolver argumentações sobre 
os conceitos desenvolvidos. Nesta perspectiva, Tavares (2013), ilumina a 
necessidade de utilizar alguns recursos tecnológicos para melhorar a qualidade 
da educação quando afirma que

A escola se torna um ambiente de discussão das novas perspectivas de 
comunicação e informação. De modo geral, a sociedade atual é farta 
de códigos que necessitam de interpretações, sendo assim, os aparelhos 
eletrônicos viabilizam essa tecnologia às novas linguagens. Por isso, a escola 
tem que repensar e promover os agentes tecnológicos para que possam tem 
uma melhoria na qualidade da educação. Nessa perspectiva o uso de TIC 
na educação tende a ser cada vez mais utilizado nas instituições de ensino 
(TAVARES, 2013, p. 155).

As TIC são um conjunto de recursos tecnológicos que podem favorecer 
a comunicação e autonomia no ensino, resultando em participações e 
discussões entre aluno-aluno, aluno-professor e professo-aluno, com o intuito 
de possibilitar que mais alunos participem das reflexões acerca dos conceitos 
científicos tratados durante as aulas. Desta maneira, essas tecnologias podem 
ser utilizadas para agrupar, disponibilizar e compartilhar as informações em 
sites da Web e redes sociais, de uso exclusivo entre os estudantes participantes.

Desta forma, o uso das TIC`s no processo de ensino-aprendizagem 
pode possibilitar um modo efetivo de aprendizado, pois, quando utilizada com 
objetividade, este processo se torna uma estratégia a favor do ensino. Sendo 
assim, as TIC´s podem ser um excelente meio para aprimorar a qualidade de 
ensino na EJA, uma vez que pode favorecer aos interesses dos alunos pelas 
aulas e pelos conceitos tratados nas disciplinas, bem como podem propiciar o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas e argumentativas.

O professor pode, por exemplo, desenvolver estratégias tecnológicas, 
como o uso das redes sociais, para complementar suas aulas. Contudo, para 
alcançar os objetivos esperados no ensino utilizando estes recursos, é preciso 
que não somente o professor manifeste interesse e iniciativa, mas que a escola 
também se disponibilize para auxiliar o professor no processo de utilização de 
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TIC´s. Todavia, é sempre necessário um monitoramento no uso das TIC’s e, o 
professor, precisaria estar atualizado com as novas Tecnologias de Informação 
e Comunicação, sendo este, um possível desafio de implementação das TIC’s 
no ensino.

Assim, a partir do presente contexto, acredita-se que o uso de 
tecnologias pode ser um bom recurso para o aprendizado. Isso se deve ao 
intenso desenvolvimento tecnológico, que requer sintonia por parte da escola. 
Sendo assim, a difusão dos avanços tecnológicos deve ocorrer para dentro dos 
muros da escola, bem como, os anseios sociais e as temáticas cotidianas. Nesse 
sentido, as escolas podem estar abertas às aspirações sociais, atuando no seu 
papel de ambiente proporcionador de discussão, reflexão, construção e troca 
de conhecimento. Aplicar as tecnologias de forma apropriada no ensino das 
diversas ciências pode propiciar ao aluno uma visão mais ampla dos assuntos 
tratados, além de melhorar a compreensão. Para isso, não se deve deixar de 
lado a realidade do aluno.

Associado ao uso das tecnologias, outro fator de grande importância 
para o ensino na EJA é a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. 
Em geral, esses alunos trazem consigo uma grande bagagem de conhecimentos, 
com visões de mundo e de sociedade que precisam ser levadas em conta. De 
acordo com Fehlberg Vargas et al. (2016), quando isso ocorre, os conteúdos 
abordados em sala de aula adquirem maior significado para os estudantes, 
pois evidencia a relação existente entre os conceitos e as experiências de vida 
dos alunos. Assim, o aprendizado se torna mais prazeroso e enriquecedor, 
promovendo maior interesse por parte dos alunos e sendo uma forma de 
influenciá-los a participar mais das aulas.

Aliando a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, 
contextualizando os assuntos tratados com o cotidiano dos alunos e 
aplicando, de forma objetiva, as tecnologias de ensino, no ensino na EJA 
haveria, possivelmente, uma evolução significativa. Quanto às tecnologias, 
há uma diversidade de opções a serem utilizadas. Como exemplo, têm-se os 
ambientes virtuais, tão popularizados, nos quais podem ocorrer simulações 
e representações de um laboratório real. Com esse recurso, os estudantes 
conseguem experimentar e visualizar diferentes situações, potencializando a 
interação deles com a ciência, a tecnologia e a sociedade.

A utilização de ambientes virtuais está diretamente associada aos 
conceitos relacionados aos conteúdos de usos cotidianos, recursos de grande 
importância no ensino, uma vez que possibilitam colocar em prática as teorias 
que são discutidas em sala. Nesse sentido, os ambientes virtuais têm grande 
potencial de contribuir para o ensino na EJA, além de serem possibilidades 
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de demonstração dos princípios teóricos, permitindo a investigação dos 
fenômenos e criar situações de discussão, argumentação e questionamento. 
Tais ambientes podem contribuir significativamente para o aprendizado 
efetivo dos alunos de diferentes idades e séries na Educação para Jovens e 
adultos.

Fehlberg et al. (2016), ao trabalharem com turmas da EJA, utilizaram 
ambientes reais para simular experimentos em ambientes virtuais. Ao 
questionarem os estudantes quanto à utilização do recurso, a maioria se 
mostrou satisfeita em desenvolver sua aprendizagem por meio do ambiente 
virtual. Além disso, consideraram esse recurso uma ferramenta interessante e 
gostariam de trabalhar mais vezes com ela. Além dos ambientes virtuais, há 
ainda diversos softwares de simulação.

Pacheco e Giraffa (2010) utilizaram ambientes virtuais no ensino de 
Matemática para turmas da EJA, buscando a inclusão digital dos alunos, a 
redução na reprovação e na evasão escolar. Com isso, obtiveram resultados que 
demonstraram que as atividades realizadas, de forma associada ao cotidiano 
dos alunos, trouxeram melhorias ao aprendizado, o que possivelmente foi um 
incentivo positivo na autoestima dos estudantes. Esse recurso tecnológico 
poderia, também, ser utilizado em muitas outras disciplinas.

Santana et al. (2020) desenvolveram uma forma de incentivar a escrita 
de alunos do Ensino Médio por meio de uma rede social intitulada Amino*. 
A metodologia de ensino consiste em usar o Amino pelo seu elevado potencial 
de relacionar assuntos nos grupos da rede social, possibilitando uma forma 
alternativa de discussões de conceitos e aplicabilidades do que foi lecionado 
na sala de aula. O instrumento utilizado foi o celular de uso pessoal dos 
alunos durante as aulas de Língua Portuguesa, e o intuito dos pesquisadores 
foi encontrar formas de estimular a produção de textos por meio do ambiente 
virtual como um ambiente de socialização dos conhecimentos através dos 
textos produzidos na plataforma Amino. Assim, verifica-se mais um ponto 
positivo no uso das tecnologias de ensino.

Abreu et al. (2017) explicitam a relação dos grandes avanços 
tecnológicos ocorridos no sentido de integração da população por meio 
de um conjunto de redes e o uso das principais delas, como o Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitter, dentre outras. Os autores explicitam a busca, por 
parte dos professores, de novas ferramentas que complementam o ambiente 
de ensino-aprendizagem das aulas, à medida que meios alternativos e espaços 
não formais de educação, como as redes sociais, vêm sendo gradativamente 
implantados com essa finalidade. Nesse sentido, o trabalho evidenciou que 
muitos docentes em processo de formação inicial e continuada compreendem 
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a viabilidade de se utilizar o Facebook como uma excelente estratégia de ensino 
nos conceitos de Química, que podem ser tratados em diferentes etapas do 
Ensino Médio. *Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
narvii.amino.master&hl=pt_BR

Neste sentido Bernardo e outros (2020) avaliaram o Facebook 
como uma ferramenta virtual de ensino, que propicia uma aprendizagem 
colaborativa, levando em consideração discussões e leitura. Com isso, a rede 
social Facebook pode ser vista como meio interativo de encontros virtuais para 
desenvolvimento de discussões de conceitos e trabalhos em grupo, levando em 
consideração a impossibilidade de encontro em horários fora do período de 
aula no EJA.

Além disso, o uso de jogos digitais também constitui outro recurso 
tecnológico que pode ser utilizado com o objetivo de contribuir para o ensino 
na EJA. Como já foi dito anteriormente, a maioria dos alunos em questão 
chegam à escola após um dia de trabalho e carregam consigo diversas outras 
responsabilidades que vão muito além do ensino. Diante disso, acredita-
se que, caso esses alunos encontrassem na escola um ambiente prazeroso, 
descontraído e que trouxesse satisfação pessoal, a aprendizagem se tornaria 
muito mais efetiva, e o ensino por meio de jogos é capaz de possibilitar 
isso. Nesse sentido, a escola tende a se tornar um espaço privilegiado para a 
formação, trazendo metodologias divertidas e dinamizadas, fazendo com que 
os estudantes desfrutem de momentos prazerosos e, ao mesmo tempo, de 
construção do conhecimento (PAIVA, 2017).

Neste contexto, nota-se a versatilidade e ampla aplicabilidade de 
diferentes meios de Tecnologia de Informação e Comunicação no ensino de 
diversas disciplinas e que se mostraram relevantes no quesito de um melhor 
processo de aprendizado. Afinal, é necessário abranger as transformações que 
ocorrem na vida das pessoas, levando em consideração o uso frequente da 
internet no meio social, que modificam as maneiras de socializar, bem como 
os relacionamentos, nos mais diferentes setores e segmentos da sociedade, 
inclusive na educação.

O uso dessas TIC’s podem ser uma interessante alternativa de 
aprimoramento de ensino na Educação para Jovens e Adultos, possibilitando 
formas inovadoras de aprendizado, que podem ser efetivas nesse processo de 
construção de conhecimentos, no desenvolvimento de senso crítico e cognitivo 
dos alunos, bem como na dinamização da ministração das aulas por parte dos 
professores, deixando as aulas ainda mais interessantes e prazerosas.
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3 Considerações finais

A presente reflexão se mostrou relevante no quesito de investigar as 
características da modalidade EJA, a fim de propor possíveis alternativas nas 
formas de ensino na Educação para Jovens e Adultos. Desta maneira, o uso 
de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) se apresenta como 
uma relevante proposta para superar algumas dificuldades enfrentadas pelos 
professores nessa modalidade de ensino, bem como no desenvolvimento de 
algumas habilidades juntamente com os estudantes em questão.

Muitos recursos tecnológicos, como jogos, softwares de simulação, 
redes sociais e ambientes virtuais, podem ser explorados de forma que venham 
contribuir para o ensino efetivo na EJA. O importante é que o professor esteja 
preparado para fazer uso desses recursos, utilizando-os de forma que auxilie, 
de fato, o ensino. Para isso, é importante sempre levar em consideração os 
conhecimentos prévios dos alunos e partir deles para a construção de novos 
conceitos. Deve-se ainda, considerar a idade, as dificuldades e o modo de 
vida desses estudantes, não podendo ser tratados da mesma maneira que os 
estudantes do ensino regular.

Por fim, considerando todos esses fatores, conclui-se que é possível 
usar as tecnologias de forma a criar um ambiente de ensino diferenciado que 
possibilite um aprendizado significativo. Assim, a EJA pode ser vivenciada 
pelos estudantes além da ideia de obtenção de um diploma, mas como 
um processo de construção de conhecimentos científicos, políticos, sociais 
e tecnológicos. Dessa forma, a Educação para Jovens e Adultos será capaz 
de promover o crescimento e enriquecimento intelectual dos alunos, sendo 
capaz de contribuir para que ocorram melhorias intelectuais e cotidianas nas 
vidas de muitos estudantes desta modalidade, favorecendo grandes progressos 
sociais na qualidade do ensino público do Brasil.
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Capítulo 11

O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO POR PROFESSORES EM 

TEMPOS PANDÊMICOS

Drieli Cristina de Alcantara Rodrigues1

Dayana Avelino Souza2

Bianca de Oliveira Maia3

1 Introdução

No final do ano de 2019, surgiu em uma província chinesa, uma 
pneumonia ainda sem causas conhecidas com grande potencial 

virológico, sendo declarada como uma emergência de saúde pública no dia 
trinta de janeiro do ano seguinte pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Esta mesma organização declarou, no dia onze de março que o vírus já havia 
atingido todos os continentes do planeta, considerando assim que a doença 
atingira o status de pandemia.

O ano de 2020, foi marcado pelo enfrentamento de um vírus 
com potencial pandêmico, denominado Coronavírus ou Covid-19. Um 
vírus que se espalha pelo contato com pessoas infectadas e/ou com saliva 
contaminada, exigindo assim o distanciamento social e a higienização de 
itens pessoais e coletivos com álcool 70%. Em busca de encontrar uma 
forma de frear o contágio expressivo da população brasileira pelo vírus, as 
instâncias governamentais, federal e estadual, instauraram comissões para que 
estas pudessem deliberar sobre medidas que deveriam ser tomadas diante da 
situação que o país atravessa. Uma das medidas adotadas na instância federal, 
com relação a educação básica e ensino superior, é a portaria nº 343, de 
17 de março de 2020, que instaura o uso de tecnologias da informação e 
comunicação para substituir as aulas presenciais, válida inicialmente por trinta 
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dias podendo estender-se até o término da pandemia.
Contudo, o processo de distanciamento social alcançou até a data da 

escrita deste texto pouco mais de cinco meses, ou seja, cerca de 150 dias. 
Destes 150 dias, 127 dias são letivos4, cerca de aproximadamente 60 % dos 
dias letivos previsto no calendário. No dia 28 de abril deste ano, o Conselho 
Nacional de Educação (CNE) aprovou um o Parecer 05/20205, avindo da 
Medida Provisória (MP) 934/2020, que para a educação básica, desobriga as 
instituições de cumprir os 200 dias letivos, desde que sejam cumpridas as 800 
horas letivas.

Neste contexto, o ambiente virtual tornou-se para os docentes, de 
maneira fugaz, essencial, talvez até vital para a práxis em tempos pandêmicos. 
Para que esta prática possa ocorrer há disponível no mercado recursos como 
o Google sala de aula, Moodle, ZOOM, aplicações Office 365, entre tantas 
outras. Para além do uso destes, os professores necessitam atentar-se para que 
a mediação de conhecimento aconteça e que não sejam apenas meios para 
transmissão de conteúdos, sem que façam sentido aos discentes. O professor 
deve se tornar mediador do conhecimento, orientando o aluno na busca pela 
construção de sentido do conhecimento. Neste ambiente virtual há inúmeras 
possibilidades de experimentação (MORAN, 2020), possibilitando maior 
interação e envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem.

Não queremos dizer aqui que os estudos online, como estão acontecendo 
neste período conturbado da história do nosso país seja a prova de falhas, 
o que buscamos evidenciar é que apesar das falhas há a possibilidade de o 
ensino ocorrer de maneira desafiadora e que instigue os alunos a pesquisar. 
As adversidades encontradas nesta modalidade de ensino, são profusas, de 
origens diversas. Que vão desde o acesso a internet de qualidade, que ficou 
ainda mais escancarado essa disparidade entre os professores e estudantes, até 
ao despreparo da comunidade escolar para lidar com o ensino a distância, 
ainda que temporário. Um professor preocupado em produzir conteúdos que 
antes eram apresentados em sala de aula, muitas vezes na técnica do “cuspe, 
giz e livro didático” hoje se vê diante de desafios inimagináveis e em uma 
rotina extenuante de aulas remotas.

2 A docência nos tempos de pandemia

Os desafios da docência em tempos de pandemia da Covid-19 são 
muitos e impõe aos modelos de ensino e aprendizagem presenciais mudanças 
radicais. Reportando grandes desafios aos profissionais da educação na criação 
de aulas remotas, aplicando recursos digitais às metodologias pedagógicas, a 
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partir da casa dos discentes, enquanto as instituições de ensino permanecem 
de portas fechadas. A partir disso, Silva (2001) argumenta:

[...] Um novo estilo de pedagogia sustentado por uma modalidade 
comunicacional que supõe interatividade, isto é, participação, cooperação, 
direcionalidade e multiplicionalidade de conexões entre informações e atores 
envolvidos. Mais do que nunca o professor está desafiado a modificar sua 
comunicação em sala de aula e na educação. Isso significa modificar sua autoria 
enquanto docente e inventar um novo modelo de educação (Silva, 2001, p.15).

Em tempos de distanciamento social, o eixo da formação docente, 
em regime de urgência, centralizou-se basicamente em capacitações para o 
uso de tecnologias digitais. Pois, devido à necessidade de novos protocolos 
de distanciamento, ensinar e aprender passou a exigir novas configurações 
metodológicas. De acordo com Santos (2014):

Não basta ter acesso ao computador conectado à internet. É preciso, além 
de ter acesso aos meios digitais e sua infraestrutura, vivenciar a cultura 
digital com autoria criadora e cidadã. Saber buscar e tratar a informação 
em rede, transformar informação em conhecimento, comunicar-se em rede, 
produzir textos em várias linguagens e suportes são saberes fundamentais [...] 
(SANTOS, 2014, p. 92).

Um dos eixos de grande relevância no ensino remoto é a formação 
e o preparo dos docentes que foram surpreendidos com o novo modelo 
educacional, tal processo apresentou novas responsabilidades e desafios, pois 
passar do uso de instrumentos físicos para processos digitais exige muito 
preparo e reflexões crítico-científicas a respeito das ferramentas digitais. Uma 
vez que essa é a única metodologia plausível no momento para a execução das 
aulas, a adequação ao uso desse recurso, torna-se um objetivo fundamental a 
ser conquistado.

Entretanto, para além das práticas de ensino à distância o docente tem 
encontrado vários desafios, existe a adaptação ao mundo virtual, que exige 
a interatividade ao vivo com os alunos, a construção do conhecimento em 
um ambiente digital, a cobrança para desenvolverem um ativismo excessivo 
com pouco tempo de reflexão. Mais à frente a conexão com documentos, 
vídeos, contos, fotografias enviadas e retorno de atividades. Este é o cenário 
que compõe o novo modelo da sala de aula.

Além de toda parte técnica, não podemos esquecer da vida pessoal 
dos docentes que têm filhos em casa, que trabalham em jornada dupla, não 
possuem estrutura adequada para a execução das videoaulas, saúde mental e 
física vulnerável. Mesmo que os desafios sejam vistos de forma positiva, a falta 
de autocontrole emocional e autoconhecimento podem resultar em graves 
problemas de saúde, principalmente quando os docentes se sentem incapazes 
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de cumprir a sua função e não sabem como lidar com a situação. Para Esteve 
(1999), o adoecimento docente advém da sobrecarga corporal gerada para 
conseguir responder às demandas, da dicotomia da necessidade de fazer e a 
impossibilidade de fazer. Esse contexto acaba se tornando fator desmotivador 
contribuindo para o mal - estar docente, definido por Esteve (1999) como, 
“[...] os efeitos permanentes de caráter negativo que afetam a personalidade 
do professor como resultado das condições psicológicas e sociais em que se 
exerce a docência” (ESTEVE, 1999, p. 25). Dessa forma, é fundamental que 
as escolas e o governo se atentem ao comportamento e a saúde dos educadores, 
dando o maior suporte possível.

Retomando as técnicas pedagógicas o primeiro desafio se refere a 
falta de planejamento adequado às características do mundo virtual e o 
encaminhamento de ações pedagógicas, uma vez que, à necessidade de 
organização logística, eficiente e o rigor na execução do calendário, a falta de 
estrutura necessária para aulas à distância, tanto na casa dos professores quanto 
nos lares dos alunos, principalmente quando se trata da escola pública. A falta 
de tempo para que os familiares se adequem ao novo modelo educacional, 
mesmo com as metodologias facilitadoras que o Governo disponibilizou a 
situação continua complexa.

Segundo Mercado (2005, p. 25), a organização do trabalho pedagógico 
precisa ser considerado desde a gestão escolar em suas atividades administrativas 
até o plano de aula, uma vez que, os recursos virtuais requerem “um 
planejamento aberto, flexível, criativo e coerente com as linhas de ações 
metodológicas” que englobam todos os desafios citados acima, situando a 
escola de forma que o discente continue sendo o centro da aprendizagem e 
o docente, mediador na interpretação e contextualização da aprendizagem 
remota.

Essa nova geografia da sala de aula traça um novo paradigma educacional 
sobre os papéis do aluno e do professor no processo de ensino aprendizagem. 
O velho panorama educacional, o professor como detentor e transmissor do 
conhecimento e o aluno um mero receptor e reprodutor de conteúdos, não se 
encaixa nas novas necessidades educacionais. O novo paradigma educacional 
demanda que o professor atue como facilitador da aprendizagem dos alunos. 
Nesse sentido Moran (2000) pontua que o professor “pode se tornar um 
orientador/gestor setorial do processo de aprendizagem, integrando de forma 
equilibrada a orientação intelectual, a emocional e a gerencial” (MORAN, 
2000, p. 30).

A partir desse contexto, encontra-se outro desafio na trajetória do 
docente contemporâneo, na visão de Nisker (2000) um dos problemas mais 
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sérios na execução das aulas remotas com êxito é a capacitação dos profissionais 
da educação, o que segundo o autor é uma dificuldade geral na educação 
brasileira. Em concordância com Nisker(2000), Almeida (2003) relata que 
é imprescindível que a prática docente não se baseie na manipulação de tais 
recursos necessários para a execução das aulas, mas também a aprendizagem 
como integração das práticas como um profissional da educação crítico-
reflexivo, comprometido com a pedagogia transformadora, progressista e 
prazerosa.

A questão da capacitação dos profissionais da educação para utilizar as 
tecnologias na educação têm sido recorrentes nas discussões sobre a pedagogia 
na contemporaneidade. Os professores enquanto mediadores da aprendizagem 
devem sempre investir em especializações e formação continuada para que 
possam utilizar a tecnologia de forma crítica, adequando-as os objetivos 
pedagógicos. Dito isso, de acordo com Pretti (2005) , a integração das aulas 
remotas à educação, precisa ser considerada dentro do processo de formação 
continuada dos docentes: “[...] a formação continuada dos educadores dentro 
de uma perspectiva de contextualização e de resgate dos valores humanos para 
que elas possam desenvolver o domínio da tecnologia e a compreensão das 
potencialidades e limites de integrá-la ao seu cotidiano na escola.” (PRETTI 
2005, p.73-74). Em concordância com o autor Mercado (1999) afirma que 
a nova tecnologia de ensino está nas mãos dos professores, para tanto, é 
essencial a formação continuada, para que assim saibam usar as ferramentas 
contemporâneas que estão disponíveis. Em contrapartida com o momento 
atual que exigiu de todos os profissionais da educação um preparo imediato 
com recursos bem básicos que não contemplam a referência de Mercado 
(1999), Santos e Alves (2006) sugerem que as instituições de ensino busquem 
desenvolver processos continuados no ambiente escolar com os docentes, 
por meio de discussões e pesquisas a procura de novo saberes que possam 
contribuir na ressignificação da sala de aula. 

É necessário repensar essa formação, priorizando os modelos pedagógicos 
e tecnológicos, novas estratégias de ensino e aprendizagem, adequação ao 
novo modelo educacional de forma que não se torne uma experiência negativa 
e prejudicial aos docentes. A produção dos materiais paradidáticos precisam 
ser construídos no coletivo com os professores, para que assim, cada um deles 
possam adaptá-las ao novo, a sua realidade e a realidade de seus alunos. Para 
Moran (2000, p. 52) “Ensinar utilizando a internet exige uma forte dose de 
atenção do professor. A navegação precisa de bom senso... Bom senso para não 
se deter, diante de tantas possibilidades, em todas elas, sabendo selecionar, em 
rápidas comparações, as mais importantes”.
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Além das técnicas acima mencionadas, à capacitação para ministração 
de aulas, técnicas de fala e de falas corporais, respiração e dicção, uso e manejo 
em ambientes virtuais, todos eles podem auxiliar na potencialização das aulas 
remotas. Moran (2000, p.62) ressalta que “precisamos de pessoas que sejam 
competentes em determinadas áreas do conhecimento, em comunicar esse 
conteúdo aos seus alunos, mas também que saibam interagir de forma mais 
rica, profunda, vivencial facilitando a compreensão e a prática de formas 
autênticas de viver”.

Diante dessa mudança emergencial, é importante ressaltar que os 
mesmos docentes que estão lecionando remotamente são os professores que 
se encontravam presencialmente nas salas de aulas antes da pandemia causada 
pela covid-19. Mediante esse novo cenário de ensino remoto podemos 
observar e pensar nas mudanças de formação acadêmica nos cursos de 
licenciatura e pedagogia. Pois a formação em uma grade fechada para apenas 
sua especialidade ou com mínimo de multidisciplinaridade não é o suficiente 
para apoiar a educação contemporânea e os futuros profissionais da educação.

Masetto (2000) ressalta que os docentes não são preparados para a 
prática pedagógica corretamente. “Nos próprios cursos de formação de 
professores (cursos de licenciatura e pedagogia), percebe-se por parte dos 
alunos a valorização do domínio específico em detrimento das disciplinas 
pedagógicas. Com isso é necessária uma formação voltada para os docentes, a 
fim de ampliar as possibilidades tecnológicas nas práticas educacionais.

O cenário atual coloca a educação em pauta e se torna momento 
oportuno para se pensar sobre a formação dos educadores diante da sociedade 
do conhecimento. A compreensão sobre a natureza do trabalho docente, formar 
cidadão crítico, reflexivo e atuante na sociedade, deve ser aspecto orientador 
na hora de pensar a elaboração dos currículos do curso de licenciaturas e 
pedagogia. Desta forma a formação acadêmica dos profissionais da educação 
deve-se adequar à nova realidade e tirar proveito da tecnologia para ofertar um 
ensino de qualidade.

Ao refletir sobre a formação dos professores e a tecnologia percebe-se 
que práticas tecnicistas e conservadores ainda perpetuam em muitos cursos. 
Nesse sentido Araújo (2004) em seu trabalho de pesquisa conclui que a 
persistência de práticas conservadoras de ensino não favorece a compreensão 
da lógica computacional.

Em concordância com Araújo (2004), Valente (1999) pontua que o 
curso de formação dos professores deve possibilitar a transposição de barreiras 
técnicas e administrativas e
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deve criar condições para que o professor saiba recontextualizar o aprendizado 
e a experiência vivida durante sua formação para a realidade de sala de aula, 
compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos 
que se dispõe a atingir. (VALENTE, 1999, p. 13).

Antes da pandemia as TIC’s (Tecnologia da Informação e Comunicação) 
eram apenas meios de racionalidade pedagógica, recursos usados como 
ferramentas para melhorar a qualidade educacional. Hoje, assumiu papel 
ainda mais importante na educação, se tornando o principal meio para dar 
continuidade ao ano letivo escolar.

Xiao e Liu (2020) afirmam que a urgência causada pela Covid-19 
demonstrou que a educação possui poucas ferramentas para recursos 
tecnológicos no âmbito educacional. Pois a Maioria dos softwares são 
resultantes de setores corporativos. Essa é uma das causas de tantas dificuldades 
dos docentes e discentes no desenvolvimento das práticas pedagógicas, 
em softwares empresariais. Os autores alegam que a educação tem sofrido 
os efeitos pandêmicos de forma incessante e desafiadora, demonstrando a 
necessidade de integração das TIC’s no contexto das práticas pedagógicas. Os 
autores ainda refletem acerca do período pós pandêmico e da probabilidade 
do retorno viral da Covid-19, ressaltando que este é o momento da instituição 
escolar se apropriar de todas as ferramentas tecnológicas de ensino para a 
execução das práticas docentes futuras.

Tendo em vista a necessidade das instituições de ensino se apropriarem 
das tecnologias e metodologias de ensino contemporâneas faz-se necessário 
revisitar e discutir os conceitos que permeiam o ensino e aprendizagem na 
contemporaneidade: aprendizagem ativa e aprendizagem híbrida. Segundo 
Bacich e Moran (2018, p. 4),

As metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu 
envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, 
experimentando, desenhando, criando, com orientação do professor; a 
aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura e compartilhamento 
de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que compõem 
esse processo ativo.

Atualmente esses conceitos vêm sendo utilizados nas discussões sobre 
ensino remoto na perspectiva de encontrar estratégias para engajar os alunos 
nas atividades online. O termo “aprendizagem ativa” começou a ser utilizado 
na década de 1930, para designar um método de ensino que tinha como 
objetivo a formação integral do aluno. As metodologias ativas surgiram da 
necessidade da sociedade atual, que devido às transformações econômicas, 
políticas, sociais, culturais e tecnológicas das últimas décadas, alteraram 
a forma como nos relacionamos com o mundo. Refletindo no campo 
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educacional requisitando uma formação mais crítica e reflexiva dos discentes.
Existem várias práticas de ensino-aprendizagem que podem ser 

utilizadas nas metodologias ativas: sala de aula invertida, aprendizagem 
baseada em projetos, aprendizagem baseada em jogos, aprendizagem baseada 
em problemas, aprendizagem baseada em fenômenos, aprendizagem em pares 
ou equipes, aprendizagem baseada em estudo de caso, gamificação entre 
outras.

Dentre essas práticas destacamos a aprendizagem baseada em projetos 
e o fórum invertido. A aprendizagem baseada em projetos é uma prática de 
aprendizagem onde a discente parte para a prática em vez de ficar preso na 
teórica. E consiste na elaboração e execução de um projeto a cerca de uma 
temática de interesse. Já o fórum invertido é uma prática de aprendizagem que 
consiste na interação entre o docente e os discentes por meio de perguntas, 
compartilhamento de conteúdo entre outros no fórum virtual. Destacamos 
essas práticas por serem práticas fáceis de se adaptar aos níveis de ensino e por 
auxiliar no engajamento das atividades, garantindo uma aprendizagem efetiva 
e significativa.

3 Considerações finais

Independente da abordagem metodológica adotada para inserir as 
tecnologias no processo de ensino aprendizagem é essencial que esses recursos 
se adequem aos objetivos propostos. Não se trata apenas de utilizar as 
tecnologias para transmitir conhecimento, reproduzindo virtualmente a sala 
de aula tradicional no esquema de teleaulas. Mas incorporar as Tecnologia da 
Informação e Comunicação para tornar o ensino aprendizagem um processo 
desafiador e prazeroso.

O ensino remoto reafirmou a potencialidade tecnológica nas práticas 
pedagógicas, pois demonstrou que o tradicionalismo educacional da sala 
de aula já não é mais o principal meio para a busca e compartilhamento de 
ensino e aprendizagem. Em companhia da incerteza remota das atividades 
presenciais e na convicção que a pandemia trouxe mudanças radicais no 
âmbito educacional, consideramos que a urgência tecnológica nos convidou 
a reinventar o contexto pedagógico, aprendendo e buscando sempre 
aprimoramento profissional e pessoal para ensinar de formas diferentes.

O período pós pandêmico conta com uma tarefa primordial do sistema 
educacional para o bem-estar do corpo docente, reavaliando os suportes e 
apoio pedagógico prestados aos professores durante o isolamento social, pois 
o excesso de exigências e a falta de formação adequada, poderão ser causas de 
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muitos danos psicológicos aos profissionais da educação.
Dessa forma, percebe-se que o uso das Tecnologia da Informação e 

Comunicação por professores em tempos pandêmicos tem sido desafiador. O 
processo de ensino remoto coloca para os docentes a necessidade de desvincular 
de práticas tradicionais de ensino para migrar para novas metodologias de 
ensino aprendizagem no mundo virtual.
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PNAIC: UMA AÇÃO POLÍTICA DE 
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1 Introdução

Entendendo a formação de professores como um processo contínuo 
e dinâmico, no qual o profissional da educação perpassa ao longo 

de sua carreira, neste artigo, atentamos para algumas reflexões e considerações 
sobre como as ações formativas repercutem na prática docente, como também 
no desenvolvimento profissional. 

Para tanto, partimos do pressuposto que a formação continuada se 
refere às vivências de etapas sucessivas que conduzem os professores ao repensar 
das ações que envolvem o contexto das práticas educativas, de atuação docente 
e de relação entre o docente com o sujeito da aprendizagem, de modo a buscar 
uma análise crítica e reflexiva, à luz de teorias a fim de aperfeiçoar as ações 
pedagógicas no proceder do trabalho profissional da docência. Nesse sentido, 
Alarcão (2001) concebe a formação continuada como processo dinâmico 
por meio do qual, ao longo do tempo, um profissional vai adequando sua 
formação às exigências de sua atividade profissional.

Diante do aperfeiçoamento do ser e do fazer docente, na intenção de 
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refletir sobre o que as discussões teóricas apontam em relação ao processo de 
uma formação continuada, partimos do fundamento de Freire (1996, p. 9) 
sobre a “inconclusão do ser humano”, o que sinaliza que o conhecimento não 
encerra com a conclusão de um curso ou com uma titulação. Haja vista que 
sempre há algo novo para aprendermos, para conhecermos, o que impactará 
naquilo que somos como pessoas e profissionais, isto é, estamos em constante 
transformação.

Nesse contexto da compreensão da formação docente como uma ação 
processual e contínua, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
Inicial de Professores para a Educação Básica (2019), em conformidade com 
a Base Nacional Comum Curricular (BNNC) regulamenta no capítulo II, em 
seu artigo 6º, alguns princípios para a política de formação de professores, 
dentre os quais

VII - a articulação entre a formação inicial e a formação continuada; VIII - a 
formação continuada que deve ser entendida como componente essencial para 
a profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da instituição 
educativa e considerar os diferentes saberes e a experiência docente, bem como 
o projeto pedagógico da instituição de Educação Básica na qual atua o docente; 
(BRASIL, 2019, p. 3).

Segundo a referida legislação, a formação continuada faz parte do 
caminhar profissional do docente, uma vez que gera novos conhecimentos, 
experiências, reflexões, enfim, elementos relevantes para o desenvolvimento 
da profissão do magistério, o qual é bem mais eficaz quando encontra ações 
formativas articuladas com a formação inicial.

Sintetizamos que temos a vida toda para aprender, porém se não nos 
permitirmos adentrar aos diversos momentos de desenvolvimento pessoal 
e profissional que a vida nos oferece, haverá sempre lacunas que impedirão 
nosso aprimoramento pessoal e profissional.

Nessa perspectiva, apresentamos uma reflexão sobre o processo 
de formação continuada a partir da proposta formativa de professores 
alfabetizadores no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC), sendo esse uma política pública do governo federal voltada 
para a formação continuada docente, tendo como foco a alfabetização e o 
letramento.

Assim, procuramos evidenciar as ações formativas desenvolvidas pelo 
programa PNAIC que se mostram contextualizadas na visão de Nóvoa (1991) 
como uma formação contínua e processual do professor e uma oportunidade 
para proporcionar momentos de reflexão crítica sobre sua prática educativa, 
construindo relações entre saberes e conhecimentos e, reconstruindo 
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constantemente sua identidade docente. O PNAIC propiciou momentos para 
pensar no cotidiano escolar, nas práticas pedagógicas construídas no percurso 
da carreira, no aluno que necessita aprender e adquirir competências diante 
dos desafios postos dia a dia escolar.

2 A formação continuada como parte constituinte do desenvolvimento 
profissional

São várias as dimensões que ampliam o desenvolvimento profissional 
docente, dentre as quais destacamos a formação continuada. Mizukami (2002, 
p. 29) considera necessária a “[...] articulação dialética entre as diferentes 
dimensões da docência: aspectos técnicos, científicos, político sociais, 
psicopedagógicos, ideológicos e ético- culturais”.

Partindo dessa consideração inicial, Imbernón (2011, p. 19) discute que 
a formação tem uma função de ampliar a ideia de “[...] atualização científica 
pedagógica e didática e se transforma na possibilidade de criar espaços de 
participação, reflexão e formação...]”. A formação tem como princípio inicial 
a busca de aprimoramento de conhecimentos; diante disso, Nóvoa (1992, 
p. 27) considera que saber não é adquirido por “[...] acumulação (de cursos, 
de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma 
identidade pessoal.”

Notamos, segundo os autores, que a formação é expressa como 
um desafio composto de várias questões que levem ao desenvolvimento 
profissional e vai muito além do que saber conceitual e acumulativo, ou 
mesmo de um saber prático, pois exige o refletir no e sobre o fazer a ação 
pedagógica. Logo, a prática docente requer saberes, fazeres, mas também a 
incorporação de processos reflexivos de forma que as pessoas saibam conviver 
com as incertezas e as impossibilidades que a docência apresenta e saibam 
adaptar-se às realidades existentes consolidadas nas teorias estudadas.

Diante deste contexto, “[...] a formação de professores deve promover 
o contexto para o desenvolvimento intelectual, social e emocional dos 
professores” (GARCÍA, 1999, p. 30). Na mesma ótica, a formação docente 
necessita de caminhar por etapas “É preciso dar passos concretos, apoiar 
iniciativa, construir redes, partilhar experiências, avaliar o que se fez e o que 
ficou por fazer” (NÓVOA, 2007, p. 27).

Nesse sentido, continuar se formando na docência requer dos 
professores diversos saberes que, segundo Tardif (2002, p. 61) são “[...] plurais, 
heterogêneos, pois trazem à tona,
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no próprio exercício do trabalho, conhecimento e manifestações do 
saber- fazer e do saber-ser” e reforça esta ideia dizendo que “[...] os diversos 
saberes provêm de lugares sociais anteriores à carreira propriamente dita ou 
situados fora do trabalho cotidiano” (TARDIF, 2002, p. 64).

Sendo assim, o repertório de conhecimentos técnicos e a multiplicidade 
de saberes construídos até chegar ao início de sua atuação como docente 
fazem parte dos elementos que o constitui como profissional e percorrem 
em um processo contínuo. Contudo, vale ressaltar que é necessário que 
conhecimentos e saberes sejam refletidos, inovados e reconstruídos.

Conforme Giovani (1998, p.46), a aplicabilidade das práticas 
educacionais é subsídio que possibilita ao professor o “desenvolvimento 
pessoal e profissional, até mudanças na própria definição, concepção e ação de 
pesquisa e de ensino”. Pensando desta forma, o contexto prático da docência 
permite constante desenvolvimento profissional, concomitante às ações de 
reflexão e de investigação no trabalho docente.

Nesta ideia de desenvolver-se na profissão docente, Canário (2012, p. 
140) menciona que “as dimensões pessoais e coletivas do exercício da profissão 
docente são indissociáveis”. Assim, em movimentos dinâmicos de construção 
e formação continuada em interações sociais, o docente desenvolve não 
somente a si próprio, como também contribui com a formação daqueles que 
estão a sua volta. Portanto, o autor reforça que

ser professor, hoje, implica um esforço de aprendizagem e melhoria permanentes 
que se inscreve numa dinâmica de formação contínua a ser mais entendida 
como um direito e menos como uma imposição. É nas escolas que se aprende 
a profissão de professor, na medida em que esse processo de aprendizagem 
se sobrepõe a um processo de socialização profissional.(CANÁRIO, 2012, p. 
146).

Nessa concepção, Canário (2012) aponta que a formação continuada 
não deve ser algo obrigatório e sim algo que ocorre a partir da motivação do 
professor e das necessidades para a melhoria de suas práticas. E esta formação 
é um aprendizado que flui no campo de trabalho: a escola e por meio de 
interações sociais o desenvolvimento profissional concretiza-se.

Sobre o desenvolvimento profissional, Marcelo García (2009, p. 11) 
aponta algumas considerações importantes, destacando que o professor é 
um sujeito permeado de atividades concretas nas quais aprende por meios 
de processos avaliativos e reflexivo; desenvolvem-se dentro do processo de 
reconstrução cultural da escola;ainda, que o tempo é fator determinante capaz 
de gerar desenvolvimento profissional relacionado às novas experiências com 
os seus conhecimentos prévio; e, por fim, que não há modelos prontos para 
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que se alcance o desenvolvimento profissional, sendo o trabalho colaborativo 
um dos seu requisitos, mesmo que aconteça em momentos de trabalhos 
individuais.

3 O PNAIC na formação continuada de professoras alfabetizadoras

O PNAIC foi instituído pela Portaria do Ministério da Educação nº 
867, de 4 de julho de 2012, e nesse pacto, o MEC e as secretarias estaduais, 
distrital e municipais de educação reafirmam o compromisso previsto no 
Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, de alfabetizar as crianças até, no 
máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental, 
aferindo os resultados por exame periódico específico, que passa a abranger:

I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática; II - a realização de 
avaliações anuais universais, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, para os concluintes do 3º ano do ensino 
fundamental; III - o apoio gerencial dos estados, aos municípios que tenham 
aderido às ações do Pacto, para sua efetiva implementação (BRASIL, 2012).

Logo depois do PNAIC, foi aprovado o Plano Nacional da Educação 
(PNE) com vigência de 2014 a 2024, que traz como uma de suas diretrizes 
a erradicação do analfabetismo. O Art. 5º destaca que a execução do PNE e 
o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de 
avaliações periódicas (ALVES, 2017).

Dentre as metas do PNE a principal delas que está ligada ao processo de 
alfabetização é a meta 5: “Alfabetizar as crianças, até o final do 3º ano do ensino 
fundamental”. Essa meta está ancorada nos preceitos do PNAIC e fundamenta-
se na necessidade de superar o fenômeno do analfabetismo funcional, que 
tem sua raiz nos anos iniciais do ensino fundamental, expressando, dessa 
forma, as dificuldades presentes nos processos de escolarização, destacando a 
falta de aprendizagem de conceitos básicas de estudantes e o distanciamento 
dos padrões mínimos de qualidade. Dados do Censo Demográfico de 2010 
revelaram que 15,2% das crianças brasileiras com 8 anos de idade, que estavam 
cursando o ensino fundamental, não estavam alfabetizadas (BRASIL, 2014).

Os princípios gerais do PNAIC (2012-2018) estão baseados em 
políticas públicas ofertadas para garantir o direito de alfabetização plena 
de crianças até o final do ciclo de alfabetização por meio do investimento 
em 4 eixos, “o da formação continuada para alfabetizadores; o de materiais 
didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias 
educacionais; o das avaliações sistemáticas; e, por fim o da gestão, controle 
social e mobilização” (BRASIL, 2012, p. 5).

Sobre o eixo da formação continuada, os professores inseridos na 
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primeira edição do PNAIC (2012-2014) receberam um curso de formação 
presencial com duração de dois anos, com carga horária de 120 (cento e vinte) 
horas por ano, o qual propôs estudos teóricos e desenvolvimento de atividades 
práticas. Os encontros com os professores alfabetizadores eram conduzidos 
por orientadores de estudo, professores das redes (municipal e estadual) que 
se capacitaram em universidades públicas. Em 2013, a ênfase do PNAIC foi 
na formação em Língua Portuguesa e, em 2014, na formação em Matemática. 
Em 2015/2016, a carga horária da formação foi de 160 (cento e sessenta) 
horas e a novidade foi a ampliação para as demais áreas do conhecimento, de 
forma integrada, abrangendo a educação integral das crianças, nesse início do 
processo de escolarização. Para essa nova etapa da formação, cada orientador 
de estudos e professor alfabetizador recebeu um kit de formação, contendo 
um caderno de apresentação, um caderno para gestores e equipe pedagógica 
e dez cadernos com textos teóricos sobre os temas da formação, relatos de 
professores e sugestões de atividades (BRASIL, 2015).

Nos anos de 2017 e 2018, o programa foi desenvolvido de forma 
descontínua, não abrangendo todos os meses do ano e sua configuração foi 
modificada, passando os Estados a gerenciarem a formação, ao invés das 
Universidades. O destaque foi a inclusão da formação para professores da 
educação infantil e do programa novo mais educação, ampliando o número 
de professores envolvidos e as concepções de alfabetização e letramento para 
crianças de 4 e 5 anos.

Com base nas metas definidas e ao analisar o material de formação 
do PNAIC, percebe-se que a necessidade de discutir, de modo aprofundado, 
o processo de alfabetização e a prática docente, bem como assegurar a 
alfabetização até os oito anos de idade são as condições que levaram à criação 
desse programa de formação de alfabetizadores, de forma a complementar e 
aprofundar a formação inicial dos docentes em exercícios no ciclo inicial de 
alfabetização.

Nos textos que compõem o conjunto de cadernos do PNAIC relativos 
à alfabetização, pode-se perceber que a ênfase da proposta está em evidenciar o 
que deve ser ensinado em cada ano de escolaridade. Na verdade, o processo de 
ensino e de aprendizagem, na perspectiva dos “Direitos da Aprendizagem” de 
cada componente curricular, para cada ano de escolaridade, é assumida como 
eixo estruturador do ensino. Nesse sentido, do ponto de vista conceitual, os 
cadernos entendem o ensino como um processo cujas características principais 
são: o ensino reflexivo, problematizador, lúdico, diversificado e prazeroso. 
Assim, o PNAIC constituiu um conjunto integrado de ações, materiais e 
referências curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo MEC, tendo 
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como eixo principal a formação continuada de professores alfabetizadores 
(BRASIL, 2012/13). 

Inicialmente, para colocar em prática o projeto de formação 
continuada para os professores, foram realizadas parcerias com universidades, 
que começaram a constituir as equipes de formação para atuar nos municípios 
que aderiram às ações do programa. Com certeza, foi um momento de grande 
aprendizado para todos os participantes: gestores, coordenadores, supervisores, 
orientadores e professores. Ao todo, em 2013, o PNAIC contou com 38 IES, 
sendo 32 federais e 06 estaduais. O ano de 2013 foi, então, marcado pela 
implantação desse projeto de grande escala: o maior programa de formação 
de professores já desenvolvido pelo Ministério da Educação - MEC (BRASIL, 
2013). Ao longo das edições do PNAIC (2012 – 2018) todos os municípios 
do país aderiram à proposta, totalizando a formação de cinquenta e oito mil 
orientadores de estudos e mais de um milhão de professores alfabetizadores .

Ainda, complementando as ações de formação no âmbito do PNAIC, 
o MEC disponibilizou para as redes de ensino e escolas materiais didáticos 
específicos para a alfabetização, tais como: livros didáticos (fornecidos pelo 
Programa Nacional do Livro Didático-PNLD) e respectivos manuais do 
professor; obras pedagógicas complementares aos livros didáticos e acervos 
de dicionários de Língua Portuguesa (também distribuídos pelo PNLD); 
jogos pedagógicos de apoio à alfabetização; obras de referência, de literatura 
e de pesquisa (entregues pelo Programa Nacional da Biblioteca na Escola); 
obras de apoio pedagógicos aos professores; e tecnologias educacionais de 
apoio à alfabetização. As quantidades de materiais entregues às escolas foram 
calculadas por número de turmas de alfabetização, possibilitando aos docentes 
e alunos a exploração melhor dos conteúdos (BRASIL, 2013). Além disso, foi 
entregue para cada professor alfabetizador um kit de formação constituído 
pelos cadernos de língua portuguesa e de matemática, abordando diferentes 
conteúdos relacionados à alfabetização na perspectiva do letramento, além de 
propostas de atividades e sugestões de ampliação do estudo.

Em relação às avaliações, o PNAIC propõe que sejam realizadas as 
processuais, desenvolvidas e realizadas, continuamente, pelo professor junto 
aos educandos e a aplicação de uma avaliação externa nacional da alfabetização 
(ANA), visando a aferir o nível de alfabetização alcançado pelos estudantes ao 
final do ciclo, e que possibilitará às redes de ensino implementar medidas e 
políticas corretivas (BRASIL, 2015).

Assim, o PNAIC caracterizou-se como um programa com uma 
perspectiva interdisciplinar, com sugestões e reflexões e sobre princípios de 
gestão e a sua organização. Um dos objetivos principais do programa foi o 
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aprofundamento de estudo junto ao professor, visando a contribuir para 
entender a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento. O trabalho 
proposto, nesse programa visava a desenvolver ações que contribuíssem para o 
debate acerca dos direitos de aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização. 
O currículo, a partir dos “direitos de aprendizagens”, pode se configurar como 
produto histórico-cultural, norteador dos conhecimentos, pois, ao mesmo 
tempo em que refletia as relações pedagógicas da organização escolar, permitia 
planejar e orientar as progressões do ensino e das aprendizagens, assim como 
delimitava os saberes que devem ser construídos pelas crianças ao final de cada 
ano escolar do ciclo de alfabetização (BRASIL, 2012).

Por meio da formação continuada de professores dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, o PNAIC propôs melhoria do ensino e da aprendizagem 
e a reflexão constante sobre a prática pedagógica, fortalecimento e valorização 
da carreira docente.Para isso, a proposta centraliza sua investigação sobre a 
compreensão que os professores alfabetizadores tiveram sobre a formação 
continuada por meio PNAIC e as suas práticas pedagógicas em alfabetização.

A formação continuada, portanto, pode ser evidenciada como um 
importante eixo do Pacto para fomentar a reflexão e a melhoria da prática 
pedagógica, buscando articular os direitos de aprendizagem às práticas 
educativas de sala de aula, primando pela alfabetização na idade certa das 
crianças. A formação continuada, voltada para o desenvolvimento profissional 
docente, não é compreendida, neste contexto, como a solução de todos 
os problemas no âmbito da alfabetização no Brasil, porém infere-se que o 
PNAIC, ao tê-la como um estratégico eixo de ação, legitima-a como um espaço 
propício para que os diferentes profissionais da educação e, especificamente 
os professores alfabetizadores, possam discutir, refletir e elaborar juntos novas 
perspectivas para suas práticas, que poderão se refletir no alcance do objetivo 
almejado pelo programa: 

ser ensinado em cada ano de escolaridade. Na verdade, o processo de ensino 
e de aprendizagem, na perspectiva dos “Direitos da Aprendizagem” de cada 
componente curricular, para cada ano de escolaridade, é assumida como 
eixo estruturador do ensino. Nesse sentido, do ponto de vista conceitual, os 
cadernos entendem o ensino como um processo cujas características principais 
são: o ensino reflexivo, problematizador, lúdico, diversificado e prazeroso. 
Assim, o PNAIC constituiu um conjunto integrado de ações, materiais e 
referências curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo MEC, tendo como 
eixo principal a formação continuada de professores alfabetizadores (BRASIL, 
2012/13).

Inicialmente, para colocar em prática o projeto de formação 
continuada para os professores, foram realizadas parcerias com universidades, 
que começaram a constituir as equipes de formação para atuar nos municípios 
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que aderiram às ações do programa. Com certeza, foi um momento de grande 
aprendizado para todos os participantes: gestores, coordenadores, supervisores, 
orientadores e professores. Ao todo, em 2013, o PNAIC contou com 38 IES, 
sendo 32 federais e 06 estaduais. O ano de 2013 foi, então, marcado pela 
implantação desse projeto de grande escala: o maior programa de formação 
de professores já desenvolvido pelo Ministério da Educação - MEC (BRASIL, 
2013). Ao longo das edições do PNAIC (2012 – 2018) todos os municípios 
do país aderiram à proposta, totalizando a formação de cinquenta e oito mil 
orientadores de estudos e mais de um milhão de professores alfabetizadores5.

Ainda, complementando as ações de formação no âmbito do PNAIC, 
o MEC disponibilizou para as redes de ensino e escolas materiais didáticos 
específicos para a  alfabetização, tais como: livros didáticos (fornecidos pelo 
Programa Nacional do Livro Didático-PNLD) e respectivos manuais do 
professor; obras pedagógicas complementares aos livros didáticos e acervos 
de dicionários de Língua Portuguesa (também distribuídos pelo PNLD); 
jogos pedagógicos de apoio à alfabetização; obras de referência, de literatura 
e de pesquisa (entregues pelo Programa Nacional da Biblioteca na Escola); 
obras de apoio pedagógicos aos professores; e tecnologias educacionais de 
apoio à alfabetização. As quantidades de materiais entregues às escolas foram 
calculadas por número de turmas de alfabetização, possibilitando aos docentes 
e alunos a exploração melhor dos conteúdos (BRASIL, 2013). Além disso, foi 
entregue para cada professor alfabetizador um kit de formação constituído 
pelos cadernos de língua portuguesa e de matemática, abordando diferentes 
conteúdos relacionados à alfabetização na perspectiva do letramento, além de 
propostas de atividades e sugestões de ampliação do estudo.

4 Considerações finais

Ao refletir sobre o programa de formação PNAIC, destacamos a 
necessidade de ações políticas que privilegiem ações formativas docentes com 
ênfase nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como que atendam 
às necessidades específicas dos professores, isto é, de seu cotidiano, de suas 
próprias práticas e problemas vivenciados no seu contexto escolar. Cumpre 
ressaltar que os professores precisam ser sujeitos da própria formação, e não 
objeto dela, indicando que a formação deve ser vista como um importante 
caminho para o desenvolvimento profissional dos professores.

Vale destacar que a formação não é o único fator de desenvolvimento 
profissional docente, pois esse abrange também outros aspectos que podem 
contribuir (ou não) nesse processo, como, por exemplo, o salário, a estrutura 
física, os níveis de decisão e participação, a carreira, o clima no trabalho e 
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a legislação trabalhista, visto que podemos “[...] realizar uma excelente 
formação e encontrar-nos com o paradoxo de um desenvolvimento próximo 
de proletarização dos professores, porque talvez outros fatores não estejam 
suficientemente garantidos nessa melhoria”. (IMBERNÓN, 2010, p. 81).

Na elaboração do programa entendemos que a proposta de formação 
continuada foi inserida para todo o território nacional, indistintamente, 
muitas vezes, padronizando as ações. Ainda, como Gatti (2008) e Imbernón 
(2010), entendemos que apenas a proposta do programa Pacto não será capaz 
de modificar a realidade brasileira, mas, apresenta-se como um importante 
espaço para que reflexões e ações aconteçam nas áreas da alfabetização e do 
letramento.

Soares (2007) enfatiza que alfabetizar até os oito anos de idade tem 
grande importância na trajetória escolar da criança, pois, ao não obter 
sucesso no período inicial da escolarização, todo o processo decorrente na sua 
continuidade escolar será prejudicado. Apesar de haver medidas de recuperação, 
o aluno pode não atingir um desenvolvimento esperado, ocasionando a evasão 
e o abandono escolar. 

Logo, faz-se necessário, segundo a autora, o reconhecimento de que 
alfabetizar até aos oito anos é possível e desejável, o que exige, para sua 
garantia, professores bem formados nesta área, o que tem sido outro desafio 
no cenário educacional brasileiro.Os cursos de formação inicial não têm sido 
eficazes em preparar os futuros professores para o exercício na prática: “[...] os 
cursos de pedagogia, [...] na sua maioria, não têm privilegiado os conteúdos 
e metodologias que fundamentam esse processo e, assim, não tem formado 
professores com plena competência para alfabetizar”(SOARES, 2010, p. 37).

Entretanto, a autora reafirma que, para que as crianças estejam 
alfabetizadas até os oito anos de idade, o investimento na formação de 
professores é imprescindível, chegando até mesmo a sugerir a necessidade, 
diante do cenário atual, de haver professores especialmente formados no 
âmbito da alfabetização e letramento preparados para a docência nessa área 
específica.

Portanto, com esta discussão, esperamos contribuir para futuras 
formações continuadas de professores, sabendo que sozinha não é capaz de 
modificar os cenários da educação brasileira, mas que somada a outros esforços 
se constitui como valioso elemento para o desenvolvimento profissional 
docente.Assim, compreende-se que estes processos formativos precisam ser 
direcionados aos professores, mas também construídos por eles, nos quais suas 
práticas sejam ouvidas e discutidas e suas necessidades sejam consideradas.
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Capítulo 13

O VALOR DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ANÁLISE 

CRÍTICO-REFLEXIVA SOBRE AS DIRETRIZES 
NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Ana Carolina Felix Fortes Carnevale1

Cristiane Inácia Rezende2

 Scheila Espindola Antunes3

1 Introdução

O início das instituições de atendimento à infância é resultante 
da evolução da vida urbana/industrial, do agravamento das 

condições de vida e das mudanças da organização da família, principalmente, 
de mulheres e crianças. Essa parte histórica não pode ser esquecida quando se 
trata da evolução da sociedade e da família. Andrade, seguindo os conceitos 
de Kuhlmann, afirma que a história das instituições infantis é permeada por 
diferentes acontecimentos históricos e intervenções sociais que aconteceram 
em diferentes momentos sociais e se modificaram com o mundo do trabalho, 
criando assim a educação assistencialista. (ANDRADE, 2010)

Como o trabalho faz uma contextualização histórica, em alguns 
momentos utiliza-se as palavras creche, pré-escola e jardim de infância com 
o mesmo significado de Educação Infantil, ainda que as idades das crianças 
variem de acordo com o contexto histórico. O jardim de infância, que 
corresponderia à atual Educação Infantil, foi criado por Froebel em 1840, na 
Alemanha, com o objetivo de atender crianças de quatro a seis anos, visando a 
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educação integral, cuja proposta pedagógica privilegiava jogos e atividades de 
cooperação. (KUHLMANN, 2000).

No Brasil, de acordo com Andrade (2010), a criação dos primeiros 
Jardins de Infância ocorreu no Rio de Janeiro em 1875 e em São Paulo em 
1877. O público alvo eram as crianças da elite. Em 1896 o crescimento 
urbano, a industrialização e a inserção da mulher no mercado de trabalho 
demandaram a criação dos jardins de infância públicos, destinados às crianças 
da burguesia. A popularização de tais instituições vincula-se industrialização, 
à urbanização e ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Andrade (2010), afirma que as creches eram destinadas aos filhos 
dos(as) trabalhadores(as) e os jardins de infância às crianças das famílias 
abastadas. De acordo com Kramer (apud ANDRADE, 2010, p. 131):

as políticas públicas para a infância brasileira, do século XIX até as primeiras 
décadas do século XX são marcadas por ações e programas de cunho médico- 
sanitário, alimentar e assistencial, predominando uma concepção psicológica 
e patológica de criança, inexistindo um compromisso com o desenvolvimento 
infantil e com os direitos fundamentais da infância.

A “Casa dos Expostos”, ou “Roda”, existiu até 1874, e era um tipo de 
instituição designada ao acolhimento das crianças desvalidas, cujos primeiros 
projetos eram de ações higienistas com o objetivo central na luta contra a 
mortalidade infantil. Esse tipo de instituição começou a ser substituída por 
creches no Brasil em 1889, quando surgiu a primeira creche no Rio de Janeiro 
anexa à Fábrica de Fiação e Tecidos Kramer (apud ANDRADE,2010, p.135). 
No princípio as creches visavam, especialmente, o atendimento filantrópico 
às mães solteiras e viúvas que não tinham condições para cuidar dos seus 
filhos, como estratégias para tentar diminuir os problemas sociais resultantes 
da situação da miséria de mulheres e crianças. De Acordo com Andrade, em 
1918 foi criada a primeira creche em São Paulo, atendendo à demanda dos 
operários da Companhia Nacional de Tecidos e Jutas. A expansão das creches 
no Brasil deu-se devido à organização popular e reivindicação dos direitos 
sociais.

Somente nas décadas de 1960 e 1970 ocorreram modificações 
significativas nas políticas sociais nas áreas de educação, saúde, assistência 
social, previdência etc. Na educação, o nível básico passou a ser obrigatório e 
gratuito, como define a Constituição vigente. Em 1971 houve uma extensão 
obrigatória de tais políticas às crianças de até 8 anos de idade. Naquele mesmo 
ano a lei 5.692/71 também implantou o princípio de municipalização do ensino 
fundamental. Contudo, na prática, muitos municípios carentes implantaram 
esse processo sem a ajuda do Estado e da União. Na década seguinte (1980) 
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a ausência de uma política global e integrada, a falta de coordenação entre 
programas educacionais e de saúde, predominância do enfoque preparatório 
para o primeiro grau, insuficiência de docente qualificado, escassez de 
programas inovadores e falta da participação familiar e da sociedade passa a 
ser um problema ligado à pré-escola (SANTANA, 2008).

Conforme estabelece a Constituição 1988, a educação pré-escolar é 
vista como necessidade de todos, além de ser dever do Estado, e deverá ser 
integrada ao sistema de ensino tanto para creches quanto para escolas. Esta 
perspectiva pedagógica passou a ver a criança como um ser social, histórico e 
pertencente a uma determinada classe social e cultural. A partir da Constituição 
de 1988 passou a existir uma cooperação entre estados e municípios para o 
trato da saúde e da educação de primeiro grau – atual ensino fundamental. 
Creche e pré-escola se tornaram direito das crianças de zero a seis anos (BACH 
& PERANZONI, 2014).

De acordo com a lei nº 8.069/90, houve a criação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e os municípios se tornaram responsáveis 
pela infância e adolescência, criando as diretrizes municipais de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente e o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. Também foram criados e fiscalizados o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar dos 
Direitos da Criança e do Adolescente

A maioria das instituições de Educação Infantil foram criadas com 
o objetivo de atender exclusivamente às crianças de baixa renda com vistas 
a combater a pobreza e a mortalidade infantil, ambas resultantes do baixo 
investimento orçamentário e da escassez de recursos materiais, precariedade 
de instalações e formações deficientes de profissionais da área. Até a década 
de 1960 os programas de atendimento à infância foram marcados pelo 
assistencialismo. Já nos anos de 1970 as políticas educacionais começaram 
a se ocupar com a pré-escola. A década de 1980 foi marcada por pressões 
populares e pela mobilização da sociedade civil em geral na visibilidade da 
escola.

Ao longo do século XX houve um significativo avanço no que se refere 
às políticas de atendimento às crianças. Um conjunto de fatores resultantes da 
mobilização da sociedade civil e de órgãos governamentais resultou no melhor 
atendimento das crianças de zero a seis anos, conforme o estabelecido pela 
Constituição Federal de 1988. Após sua promulgação, a Educação Infantil 
em creches e pré-escolas passou a ser, de modo legal, um dever do Estado e 
um direito da criança (Art. 208, inciso IV). O ECA (BRASIL, 1990) também 
destaca em seu texto o direito da criança ao acesso à Educação Infantil 
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(CAVALARO; MULLER, 2009).
Mesmo frente a tantos avanços na educação da criança pequena, ainda 

há muito para debater e reorganizar nesse contexto de ação educacional. Não 
apenas no que se refere ao processo de inserção e manutenção da criança 
na Educação Infantil, mas, também na formação e tipo de profissionais 
envolvidos com essa fase escolar. E a importância da presença de um professor 
de Educação Física é o foco do debate que nos propomos neste capítulo.

2 O professor de Educação Física e a Educação Infantil

Ao refletirmos sobre a Educação Física na Educação Infantil, deparamo-
nos com um caminho desafiador no que se refere às possíveis tensões existentes 
em relação à presença do professor de Educação Física nesse contexto 
educacional. Nos casos em que esta tensão ocorre ela resulta da atuação do 
professor especialista, em conjunto com o pedagogo. Conforme Cavalaro 
& Muller (2009), a principal questão é como definir a ação pedagógica de 
cada um na Educação Infantil sem incorrer no equívoco de uma abordagem 
fragmentária de conhecimentos. Conforme Sayão (apud CAVALARO & 
MULLER, 2009, p. 246) fica claro que:

Numa perspectiva de Educação Infantil que considera a criança como 
um sujeito social que possui múltiplas dimensões, as quais precisam ser 
evidenciadas nos espaços educativos voltados para a infância, as atividades ou 
os objetos de trabalho não deveriam ser compartimentados em funções e/ou 
especializações profissionais. Entretanto, a questão não está no fato de vários 
profissionais atuarem no currículo da Educação Infantil. O problema está 
nas concepções de trabalho pedagógico desses profissionais que, geralmente 
fragmenta as funções de uns e de outros se isolando em seus próprios campos.

A presença do professor de Educação Física na Educação Infantil, 
com propostas educativas que dizem respeito ao corpo e ao movimento, visa 
possibilitar experiências inovadoras que desafiem as crianças. De acordo Sayão 
(apud CAVALARO & MULLER, 2009, p. 246), tais desafios justificam-se por 
“[...], atribuir ‘funções específicas’ para um ou outro profissional e designar 
‘hora para a brincadeira’, ‘hora para interação’ e ‘hora para linguagem’. O 
professor de Educação Física deve ser mais um adulto com quem as crianças 
estabelecem interações na escola”.

As Políticas Públicas que negligenciam a importância do professor 
de Educação Física na Educação Infantil, bem como leis educacionais que 
destituem e desobrigam a presença deste profissional no âmbito da Educação 
Infantil, pode agravar o quadro de desenvolvimento motor e a qualidade das 
funções psicomotoras nas crianças. É importante a presença do professor, que 
tem em sua formação, conhecimentos técnicos específicos acerca da cultura 
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corporal, da fisiologia e anatomia humanas e de atividades específicas para 
as diferentes fases do desenvolvimento físico-motor das crianças. Posto que 
a infância é o período no qual se agrega valores e hábitos acerca do corpo e 
do movimento corporal que perdurarão ao longo da vida. Cabe ao professor 
de Educação Física apresentar à criança saberes específicos e conhecimentos 
adequados para cada idade, bem como contribuir para que ela conheça o 
próprio corpo, suas capacidades e seus limites.

A questão da inserção da Educação Física na Educação Infantil tem sido 
alvo de maior destaque tanto pelos profissionais atuantes na área quanto pela 
necessidade em se discutir uma proposta da Educação Física que abarque as 
reais necessidades das crianças pequenas. Estreitando, assim, as relações entre 
a Educação Física e uma educação crítica compromissada com a questão da 
infância e de suas especificidades. Tais discussões evidenciam que a inserção 
da Educação Física como componente curricular é um grande avanço para 
o ensino na Educação Básica. Ainda assim, destaca-se que a construção de 
uma educação democrática, pública e de qualidade demanda que a Educação 
Física seja parte integrante também na formação infantil. Portanto, torna-se 
imprescindível pleitear uma formação ampla e abrangente, a partir da análise 
dos currículos atuais que consolidem a Educação Física como disciplina 
obrigatória na Educação Infantil.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 
versa sobre as atividades da Educação Infantil e suas relações com o cuidado 
e a educação das crianças de zero a cinco anos de idade. São mencionados 
diferentes objetivos para a educação da criança na primeira infância, dentre 
os quais muitos estão relacionados ao corpo de conteúdos historicamente 
defendidos como parte integrante da cultura corporal de movimento. Cultura 
essa de que trata a Educação Física (BRASIL, 1998).

Entretanto, no documento RCNEI não há referência explícita à 
Educação Física, menos ainda a qual profissional se destina a responsabilidade 
de desenvolver atividades para o atendimento de tais objetivos. Para elucidar 
e debate a questão, apresentamos um trecho extraído do RCNEI (BRASIL, 
1998, p.63):

(...) Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado 
com a própria saúde e bem-estar; Brincar, expressando emoções, sentimentos, 
pensamentos, desejos e necessidades; Utilizar as diferentes linguagens (corporal, 
musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações 
de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar 
suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo 
de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade 
expressiva (...).
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Na Educação Infantil é importante que a criança tenha um número 
considerável de experiências corporais tendo acesso às várias formas 
de se expressar e conhecer sua estrutura corporal. É fundamental ter 
oportunidades para movimentar-se de formas diferentes e, assim, mostrar-
se para o mundo como indivíduo. Para a criança o mover-se, o pular, o 
brincar e o jogar são formas de estabelecer relações com o mundo a sua 
volta, a cultura local e global.

A cultura pode ser compreendida como um agrupamento de 
conhecimentos, composto de vários significados, podendo ser usada para dar 
sentido a determinados assuntos como a cultura familiar, artística, religiosa, 
esportiva, corporal, dentre outras (KRUG; ROSA, 2009). Pois é a cultura 
que dá sentido ao mundo vivido. Dentro da Educação Física, destaca-se a 
cultura corporal de movimento, a qual engloba diferentes manifestações como 
os jogos e brincadeiras populares e infantis; os esportes; as danças; as ginásticas 
e as lutas. E será o professor de Educação Física o responsável por mediar o 
contato das crianças com a cultura corporal de movimento, conteúdo tão 
importante na Educação Infantil. Porém, o documento legal que apresenta 
as diretrizes da Educação Infantil, embora trate da cultura corporal de 
movimento como a principal estratégia de ação pedagógica para a educação 
da criança pequena em instituições de ensino, sequer menciona a presença do 
professor de Educação Física.

3 Conhecendo um pouco das diretrizes nacionais para a Educação 
Infantil

As Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI)) estão 
organizadas em um documento que se apresenta em dois momentos. 
Inicialmente, traz uma breve apresentação de sua estrutura e propósitos, 
acompanhada da exposição da Resolução Nº. 5, de 17, de dezembro de 2009. 
O segundo momento, composto por 15 itens, apresenta as orientações para as 
escolas de Educação Infantil (BRASIL, 2010).

O item 1, Objetivos, estabelece os objetivos do documento. O item 
2, Definições, traz a caracterização de Educação Infantil; Criança; Currículo 
e Proposta Pedagógica. Nesse item, apresentam-se creches e pré-escolas 
como espaços institucionais não domésticos, estabelecimentos educacionais 
públicos ou privados para crianças de zero a cinco anos, de tempo integral ou 
parcial, subordinados ao controle social. Fica evidente o dever do Estado em 
garantir a oferta da Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade sem 
seleção prévia. Ainda nesse item, a criança é claramente considerada como 
um ser histórico e detentor de direitos ao convívio e práticas frequentes que 
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contribuam para a construção da sua individualidade.
O item 3, Concepção de Educação Infantil, estabelece a faixa etária 

e o tempo (parcial ou integral) de permanência na instituição. E o item 4, 
Princípios, apresenta os princípios éticos que devem ser respeitados. São 
mencionados os princípios: da autonomia, da responsabilidade; do respeito 
ao meio ambiente; às diversidades culturais; à identidade e individualidade de 
cada criança; o direito à cidadania, à liberdade de expressão e à criatividade e 
ludicidade.

O item 5, Concepções de Propostas Pedagógicas, garante às crianças 
um lugar pleno nas funções sociopolíticas e pedagógicas, conferindo-lhes 
condições, recursos e acesso aos plenos direitos civis, humano e sociais. 
Promovendo-lhes igualdade de oportunidade de educação, novas formas de 
sociabilidade que se façam comprometidas com a descontinuação das relações 
de dominância etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, religião e 
linguística. Todas com o propósito de garantir à criança meios de se apropriar 
de conhecimentos e aprendizagens das diversas linguagens, assim como direito 
à proteção, à saúde, liberdade, respeito, dignidade, brincadeira e contato 
com outras crianças O item 6, Objetivos da Proposta Pedagógica, estabelece 
como objetivos a garantia de que a criança tenha acesso pleno aos diversos 
conhecimentos e às aprendizagens de diversas linguagens. Conhecimentos 
que devem ser articulados e internalizados. A proposta destaca, ainda, 
o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 
Já o item 7, Organização de Espaços, Tempo e Materiais, são apresentados 
elementos que devem assegurar condições para o trabalho coletivo e 
organização de materiais, espaço e tempo para o trabalho pedagógico na 
Educação Infantil. Esses elementos devem ser organizados de maneira a 
garantir educação integral da criança, entendendo o cuidado como algo 
indissociável do ato de ensinar; promovendo o diálogo com as famílias e 
respeitando suas especificidades culturais, suas formas de organização, de 
acordo com a comunidade e localidade nas quais estão inseridas.

O item 8, Proposta Pedagógica e Diversidade, trata da relação entre 
a pedagogia e a diversidade. Estabelece que a criança, como todo ser 
humano digno, tem direito à proteção contra qualquer forma de violência, 
seja ela física, verbal, ou negligência por parte das instituições ou da 
família. Quando a criança está sujeita a qualquer forma de violência, cabe 
aos órgãos competentes garantirem a sua proteção e segurança. O item 
9, Proposta Pedagógica e Crianças Indígenas, trata das mesmas questões, 
porém, com direcionamento à criança indígena. À qual deve ser garantido 
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o direito de ter preservada a autonomia cultural de seu povo, propiciando-
lhe a manutenção da sua identidade cultural primordial, bem como o 
acesso à sua língua materna. Também deve ser elaborado um calendário 
especial, com vistas a respeitar as atividades e demandas dos povos indígenas.

No item 10, Proposta Pedagógica e as Crianças do Campo, atém-se 
à educação das crianças filhas de agricultores, extrativistas, pescadores, 
ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras 
e povos das florestas que têm reconhecidos seus modos próprios de vida e 
cultura vinculados à sua subsistência rural. A diversidade desses modos de 
vida garante o direito à flexibilização dos calendários, respeitando rotinas e 
atividades econômicas dessas populações. Entender e respeitar seus saberes 
e reconhecer seu valor na produção de conhecimentos sobre o ambiente 
natural, assegurando equipamentos e brinquedos característicos ao ambiente 
sociocultural da comunidade.

O item 11, Práticas Pedagógicas na Educação Infantil, norteia as 
interações sociais e as brincadeiras viabilizando à criança o conhecimento de 
si e do mundo através de práticas sensoriais e expressivas; práticas corporais 
promovendo a movimentação ampla, expressão da particularidade e respeito 
pelos ritmos e desejo das crianças, viabilizando à criança os domínios das 
formas de expressão: verbal, plástica, gestual, dramática e musical. Destaca 
também a vivência de narrativas, de interpretação com a linguagem oral 
e escrita, elaboração de modos significativos para relações quantitativas, 
medidas, modelos para ensinar sobre espaço temporal. Abarca medidas de 
construção de ações em relação aos cuidados pessoais, auto-organização, 
saúde e bem-estar. Incentiva a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 
questionamento e pensamento das crianças sobre o mundo físico e social, ao 
tempo e à natureza. É recomendado às creches e pré- escolas que promovam as 
propostas de acordo com a característica e identidade coletivas e peculiares de 
cada instituição, viabilizando procedimentos que integrem essas experiências.

No item 12, Avaliação, propõe-se que as instituições observem de 
forma crítica sem objetivo de seleção as atividades e brincadeiras, relatando 
o desenvolvimento da criança através de registros como fotos, relatórios, 
desenhos, álbuns, etc. As ações cotidianas são fundamentais para a retenção 
ou não da criança na Educação Infantil e precisam ser avaliadas.

O item 13, Articulação com o Ensino Fundamental, atenta para o processo 
de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, nesse processo 
deve-se garantir a continuidade do desenvolvimento da criança, respeitando as 
especificidades etárias, sem antecipação dos conteúdos trabalhados no Ensino 
Fundamental. Já os itens 14, Implementação das Diretrizes Curriculares, e o 
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item 15, O Processo de Concepção e
Elaboração das Diretrizes, versam sobre os principais elementos que 

pautaram tanto a elaboração do documento como a implementação do mesmo. 
Neles são destacadas o atendimento às exigências da Secretaria da Educação 
Básica e Coordenação Geral de Educação Infantil, com vistas a promover 
o aprimoramento do currículo na Educação Infantil, e o atendimento aos 
objetivos básicos da educação da criança por meio de ações pedagógicas que 
privilegiem os brinquedos e as brincadeiras na Educação Infantil.

Em todos os itens acima brevemente apresentados o discurso reforça, 
direta ou indiretamente, que o processo de desenvolvimento da criança na 
Educação Infantil tem que ser permeado pelo brincar, imaginar, fantasiar, 
observar, experimentar e questionar. Os estímulos e as atividades devem ser 
variadas e contribuir para a formação ampla da criança enquanto sujeito 
social também produtor de cultura. As propostas pedagógicas, os princípios, 
os fundamentos e os procedimentos mencionados visam sempre auxiliar a 
elaboração, planejamento e desenvolvimento de ações que beneficiem o 
desenvolvimento da criança.

O brinquedo e a brincadeira aparecem no documento entendidos 
como elementos importantes para a criança assimilar o mundo à sua volta. 
Segundo as DNCEI (BRASIL, 2010, p. 25):

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 
Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira 
e garantir experiências que: promovam o conhecimento de si e do mundo 
por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 
possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito 
pelos ritmos e desejos da criança;, (...)” (grifos originais do documento).

Se entendemos que os jogos e as brincadeiras da cultura infantil são 
também componentes da cultura corporal de movimento de que trata a 
Educação Física, passamos a nos questionar sobre o porquê desse professor 
não ser membro efetivo da equipe atuante obrigatoriamente na Educação 
Infantil. Esse questionamento, surgido ao final da leitura das DCNEI levou-
nos a realizar uma análise do documento buscando os pontos que permitem-
nos afirmar o valor do professor de Educação Física na formação da criança 
pequena.

4 Análise crítico-reflexiva das diretrizes nacionais para a Educação 
Infantil

As diretrizes para as Propostas Pedagógicas, apresentadas nos itens 5, 
8, 9, 10 e 11 das DCNEI (BRASIL, 2010), trazem as metas que os docentes 
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devem cumprir ao longo do ano letivo. Entretanto, muitas vezes o Projeto 
Político Pedagógico da escola é ignorado, visto que as diretrizes são elaboradas 
por um único docente, excluindo a participação efetiva de corpo docente 
como um todo, dos gestores, da comunidade escolar e dos alunos. Destaca-se 
ainda que, quando a escola conta com um professor de Educação Física para a 
Educação Infantil – o que é uma exceção – este, muitas vezes, não é consultado 
na elaboração das Diretrizes, limitando sua atuação, o que compromete o 
desenvolvimento psicomotor dos alunos da Educação Infantil.

Observando os objetivos das Propostas Pedagógicas, na qual é citada 
a garantia “... ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 
interação com outras crianças” (BRASIL, 2010, p. 8), os aspectos físicos e 
motores são desconsiderados, o que de fato é um erro gravíssimo. Pois, 
sabe-se que a criança aprende a escrever quando adquire aspectos físicos e 
motores capazes de dar suporte às mãos, antebraços e braços para a realização 
da tarefa física da escrita, além do controle do tronco. Crianças que não 
tenham desenvolvimento adequado do tônus muscular, por exemplo, terão 
maior dificuldade no aprendizado da escrita, porque terão maior dificuldade 
de sustentar o tronco, braços e mãos na posição necessária para a escrita. 
Tal condição física vai provocar interferências no aprendizado motor. Esses 
conhecimentos o professor de Educação Física possui.

É nesse sentido que determinadas brincadeiras são realizadas com a 
criança pequena, para desenvolver o tônus muscular de tronco e membros 
superiores, e não apenas para diverti-la. São os conhecimentos acerca dos 
aspectos anatômicos e fisiológicos do corpo humano e as implicações desses 
no desenvolvimento físico e motor que permitem ao professor de Educação 
Física planejar atividades adequadas às crianças da Educação Infantil. Ou 
seja, o trabalho pedagógico realizado por um professor de Educação Física 
na Educação Infantil transcende ao desenvolvimento de competências 
motoras para aplicabilidade apenas no campo das práticas esportivas e afins. 
O professor de Educação Física tem condições de desenvolver um trabalho 
pedagógico que vai preparar a criança para adquirir conhecimentos corporais 
que lhe tragam autonomia motora geral para ações da vida cotidiana.

Há de se mencionar ainda que, aspectos importantes da Educação 
Infantil não estão claramente delimitados nas DCNEI, dentre os quais 
destacamos: a importância do brincar na vida da criança; o papel das 
brincadeiras na vida social e emocional; a contribuição das atividades físicas 
para o pleno desenvolvimento do indivíduo.

Jogos e brincadeiras fazem parte do plano lúdico, sendo fundamentais 
para a formação psicomotora, por isso, deveriam ser orientados pelo professor 
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de Educação Física, já que o mesmo está apto a contribuir de forma mais ampla 
para o desenvolvimento físico e motor da criança. No item 7 das DCNEI 
(BRASIL, 2010) que versa sobre Organização de Espaço, Tempo e Materiais, 
sobre os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços 
internos e externos, faltam informações mais explícitas e determinantes no 
que se refere ao espaço de atuação do professor pedagogo, bem como o de 
Educação Física. O que gera dúvida de quais são as dimensões de trabalho do 
professor regente e as do professor de Educação Física, sem que haja conflito 
entre as atividades das duas áreas de atuação.

Nas Práticas Pedagógicas da Educação Infantil, item 11 das DCNEI 
(BRASIL, 2010), os eixos curriculares apresentados deixam claro a 
importância pedagógica das brincadeiras na Educação Infantil para fortalecer 
as interações da criança com o mundo a sua volta. Nesse processo, o professor 
de Educação Física tem um importante papel, pois, é no trato pedagógico de 
brincadeiras e jogos que ele oportunizará às crianças a vivência de papeis e a 
experimentação de simulações de relações interpessoais existentes no mundo 
social. As implicações do jogo e da brincadeira no desenvolvimento físico, 
motor, cognitivo e sócio-afetivo da criança são largamente estudadas pelo 
professor de Educação Física em sua formação inicial, para que proporcione 
à criança novas experiências no campo das práticas corporais, diferentes 
daquelas desfrutadas no ambiente familiar; descobertas e percepções acerca do 
próprio corpo e suas possibilidades de movimento.

No documento lançado em 2010, e sob o qual nos debruçamos, já 
havia a afirmação de que a Coordenação Geral de Educação Básica Infantil 
estava elaborando orientações curriculares mais pontuais acerca de temas 
vinculados a brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil. Entretanto, não 
encontramos informações tal documento nem os nomes das pessoas envolvidas 
nesse processo para identificarmos a presença, ou não, de um representante 
da Educação Física. Nesse sentido, parece-nos que os professores de Educação 
Física ainda seguiram, e seguirão por mais tempo às margens da Educação 
Infantil sem poder, de fato trazer contribuições mais ricas à formação das 
crianças.

5 Considerações finais

A partir da análise reflexiva que realizamos sobre as DCNEI, 
identificamos que, embora o conceito incipiente de infância remonte ao 
último quartel do século XVIII, as atuais diretrizes para a Educação Infantil 
ainda não superaram por completo esse estado. Elas ainda são omissas em 
relação a alguns aspectos, como as necessidades de formação psicomotora da 
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criança, pautadas pelos diferentes estágios do desenvolvimento físico, motor e 
cognitivo do grupo etário que compreende a Educação infantil (a faixa etária 
de zero a cinco anos). Principalmente ao desconsiderar como fundamental a 
presença do professor de Educação Física.

A carência de orientações mais pontuais que definam precisamente o 
trabalho pedagógico e os profissionais que devem ser envolvidos no processo 
de formação da criança na Educação Infantil também foi um problema 
que identificamos em nossa análise. O documento também deixar lacunas 
no que se refere ao desenvolvimento físico e motor da criança pequena, tão 
importante à sustentação de habilidades e competências essenciais para a vida 
adulta, negligenciando o campo das práticas corporais. Por consequência, 
desvalorizando, mesmo que indiretamente, o papel da Educação Física na 
Educação Infantil.

As brincadeiras apontadas como ações pedagógicas para o 
desenvolvimento da criança, além de serem parte da cultura corporal de 
movimento são elementos fundamentais para o desenvolvimento global 
da criança dentro do ambiente escolar. Auxiliando-a na descoberta de 
movimentos corporais, no desenvolvimento de habilidades motoras 
fundamentais e, também, habilidades cognitivas e socioafetivas. É nesse 
sentido que o valor do professor de Educação Física deveria estar representado 
dentro da Educação Infantil. Dada a sua formação, ele está preparado para 
orientar ações pedagógicas a partir de jogos e brincadeiras de maneira a 
contribuir significativamente para que a criança adquira consciência sobre o 
que é brincar, o brinquedo, o jogo e a brincadeira e por meio desses elementos 
apreenda o mundo a sua volta.

Concluímos ainda, que a legislação vigente parece não ter contado com 
a participação de representantes da Educação Física na equipe que debateu e 
elaborou a proposta em vigor. Pelo menos, nas buscas que realizamos por 
informações desse tipo, não encontramos nenhuma evidência que nos prove o 
contrário. Mais uma vez, vemos a desvalorização da área na Educação Infantil.
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Capítulo 14

POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO: A 
INTERSETORIALIDADE PARA UMA PERSPECTIVA 

DE FORMAÇÃO PARA EMANCIPAÇÃO

Stenio Luz Barbosa Xavier1

1 Introdução

O presente capítulo tem como objetivo dissertar sobre as relações 
capitais no processo educacional em um país buído por uma 

ampla estrutura garantida por sua Constituição Federal de 1988. Garantias de 
acesso à educação, a saúde, a assistência social, seguridade social, temas caros 
para este trabalho.

Ao pensarmos em políticas públicas e educação, não se faz possível 
pensar em uma política pública específica, principalmente em um país com 
índices desiguais tão perceptivos aos nossos sentidos. Pobreza, criminalidade, 
pouco acesso, enfim, desigualdade social.

Dessa forma esse capítulo busca dissertar com base em um referencial 
bibliográfico, como as relações capitais modelam nossas realidades, bem 
como as nossas políticas públicas, onde mesmo estas estando vigentes, não 
há um ganho significativo apesar de seus desenvolvimentos, fortalecendo 
o entendimento do Estado para reformas no nosso sistema de ensino sem 
realmente explorar a ampla estrutura de garantias legais já constituídas e 
complementadas por políticas públicas que tipificam e se movimentam para a 
promoção daquilo que se faz como direito indispensável: Direito à educação 
e seguridade social.

Portanto na primeira parte traremos um olhar para um amplo leque 
de garantias vigentes em nossa carta magna de 1988, dialogando com 
expressões de autores que nos mostram como as relações de mercado anulam 

1 Psicólogo na Rede Municipal de Ensino. Psicólogo Social – Proteção à Criança e ao Adolescente. 
Mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras/Minas Gerais – UFLA. Pós-Graduado 
em Instrumentalidade do Serviço Social, com ênfase em Saúde, Assistência Social, Educação 
e Poder Judiciário pela FASE. Pós- Graduando em Psicologia Social pela UNYLEYA.E-
mail:slxbarbosa@gmail.com
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o processo educacional, bem como o entendimento da coisa pública e sua 
função, para assim em segundo momento, transitar sobre a intersetorialidade 
entre duas políticas públicas do tripé da seguridade social, assistência social e 
saúde, importante para a promoção à educação, mas de pouco entendimento 
e intenção para movimentá-las por parte de seus autores. No terceiro 
momento, traçamos uma perspectiva para o movimento educacional que 
vise uma  emancipação a partir do esclarecimento, como também por uma 
educação que explore as margens culturais para esse processo emancipatório, 
concluindo assim, como o movimento intersetorial das políticas públicas 
podem complementar o processo educacional capaz de emancipar mesmo 
diante fundamentos econômicos que permeiam o ensino aprendizagem em 
nosso país.

2 Educação e as relações de mercado

Sabemos que os pilares constitucionais se movimentam a fim de 
proporcionar uma educação de qualidade, por meio de suas leis que perpassam 
e garantem, segundo (BRASIL, 2019) a seguridade social, indicando em seu 
capítulo II da CF de 1988, tendo como pilares a seção I, disposições gerais no 
qual em seu artigo 194, inciso I que dispõe sobre a universalidade de cobertura 
e do atendimento à população; na seção II, relativo ao direito à saúde através 
dos artigos 196, 197, 198, 199 e 200, estipulando a ação do Estado para a 
oferta de uma a saúde universal e descentralizada; seção III, relacionado a 
Previdência social, que em resumo se faz como lugar de segurança para o 
trabalhador, garantindo acessos a serviços a fim de não deixá-lo à deriva diante 
uma ausência temporário de trabalho entre outras atribuições; seção IV, da 
assistência social que é estipulada da seguinte forma:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I 
– a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – 
o amparo às crianças e adolescentes carentes; III – a promoção da integração ao 
mercado de trabalho; IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V – a garantia 
de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção 
ou de tê- la provida por sua família, conforme dispuser a lei ( BRASIL, p 165, 
2019).

No entanto, mesmo com essa ampla estrutura de garantias legais, 
Inojosa (1998) nos mostra que na medida que as organizações em nosso 
sistema público se cristalizam, adquirem núcleos que se tornam permanentes, 
tornando as mudanças em seu interior mais lentas em relação a distribuição 
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de poderes, onde seus atores exercem suas funções embasadas na relação de 
poder existente, que podem ser divergentes dos dirigentes, tornando este, 
uma fração a ser considerada em nossa realidade, onde diversas mudanças são 
pautadas em cada governo que se ascende a administração pública. Na mesma 
linha, a autora pontua como a organização governamental se molda a partir 
de paradigmas da teoria clássica da administração, uma vez que se faz por 
meios representacionais ligados a algo similar, parelho a um maquinário com 
estruturas bem definidas em seus níveis federal, estadual e municipal. A autora 
ainda pontua como este modelo organizacional são inundados por valores de 
características históricas:

A conformação histórica dessa organização foi eivada por valores patrimonialistas 
e clientelistas presentes na sociedade, introduzindo a confusão entre o público 
e o privado. A concepção mecanicista, somada a esses valores, conformou 
um aparelho excludente, tanto do ponto de vista da participação nas decisões 
quanto na contribuição para a redistribuição de riquezas. As políticas sociais 
gerenciadas por esse modelo de organização do governo tendem a configurar-
se como assistencialistas, considerando os problemas sociais como carências e 
não como direitos. Essas políticas assistencialistas não visam à transformação 
da sociedade, mas à manutenção de seu equilíbrio para a própria preservação 
dos interesses hegemônicos. (INOJOSA, 1998, p. 39).

Interessante o olhar de Inojosa, que mesmo antes dos tempos 
contemporâneos, já apontava para uma constituição de Estado que se dividia 
entre interesses presentes na constituição de 1988, com interesses particulares, 
de uma classe detentora de poder e direcionado para uma ideia de Estado 
Mínimo, contraproducente as garantias de direitos asseguradas pelo estado 
democrático brasileiro.

Há um hiato, pois uma constituição que promove garantias e ao 
mesmo tempo, um aparato robusto de diretrizes econômicas em constante 
conflito, prejudicando na promulgação da seguridade social, onde a educação 
se faz importante peça para sua difusão.

Ao considerarmos a seguridade social um tópico desse capítulo, vale 
ponderar que este se soma ao conjunto de direitos assegurados ao cidadão 
brasileiro, promovendo assim, bases sustentadoras para a inserção do sujeito 
ao ensino e aprendizagem, uma vez que na promoção de saúde, assistência 
social e previdência constitui em um espaço para a promoção do mínimo 
para um viver digno. Ao olhar para a premissa lançada por Inojosa sobre as 
relações no setor público, nos distanciamos de um olhar inocente em relação 
às políticas públicas, uma vez que estas nascem das relações de indivíduos 
que se moldam por um olhar econômico, nos levando para uma constituição 
subjetiva de sujeito que se molda por um mundo objetivo moldado por relações 
capitalistas de troca, individualistas. E ao considerar a formação subjetiva do 
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sujeito por meio relações objetivas há de se ponderar em como esta se forma 
em uma sociedade neoliberal economicamente.

Nessa perspectiva, Betlinsk et al., (2020) nos apresenta o 
desenvolvimento do Estado como um abraço contínuo das amarras do 
sistema neoliberal econômico. Esta matriz foi constituída ao longo do tempo 
por modificações no qual o Estado brasileiro passou ao longo de seu processo 
histórico, onde ao analisar o movimento totalitário, a luz para justificar a 
manutenção de Estado de Direito, nos mostrou suscetíveis rupturas, a 
começar pelo Estado Novo, em 1937, seguido do golpe Civil-Militar de 1964 
e recentemente o golpe parlamentar de 2016. Estes movimentos, em seus 
seios, buscaram a partir de uma lógica representacional, reorganizar o nosso 
social para uma linha que aceite o Estado de Exceção, fazendo desde uma 
prática. Determinada reorganização, perpassa pela banalização de atitudes 
violentas e segregatórias, fazendo do Estado, uma espécie de instituição do 
capital, a serviço deste, capaz de banalizar a violência, tortura, eliminação, 
exílio com a justificativa de um bem maior, uma segurança universal. Este 
movimento se vigora a cada lacuna temporal, sendo na atual conjuntura, pelas 
expressões que clamam a intervenção militar como agente de controle a fim 
de fornecer segurança.

Continuam, ao desenvolver que a sociedade brasileira é nutrida 
constantemente de crises socioeconômicas, onde o capitalismo é a engrenagem 
principal para a sua constituição.

Basta uma análise política simples da sociedade brasileira e perceberemos que 
há uma crise político-econômica sempre em curso, que ela é o motor interno 
do capitalismo em sua fase atual, assim como o estado de exceção é, hoje, a 
estrutura normal do poder político. E, assim como o estado de exceção requer 
que haja porções sempre mais numerosas de massas populacionais desprovidas 
de direitos políticos e que, no limite, a massa populacional de cidadãos seja 
reduzida à vida nua; do mesmo modo, a crise, tornada permanente, exige, 
não apenas que os povos do Terceiro Mundo sejam sempre mais pobres, mas 
também que um percentual crescente de cidadãos das sociedades industriais 
seja marginalizado e permaneça sem trabalho (BETLINSK et al., 2020, p. 
226).

A partir dessa concepção de Estado de exceção, vigente por uma 
racionalidade neoliberal os autores pontuam que em todo percurso histórico 
brasileiro, as engrenagens capitais do sistema neoliberal, apresentam-se como 
soluções, reorganizando e modificando a representatividade do Estado para 
um local similar a uma empresa, fazendo desses valores a base para construção 
da subjetividade por uma gama de expressões simbólicas promovidas por uma 
racionalidade neoliberal como pontuado por Betlinski et al. (2020, p. 226),
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O Estado neoliberal é “governamentalizado”, no sentido de que os novos 
dispositivos institucionais que o consubstanciam visam criar situações 
de concorrência, introduzir lógicas de escolha, desenvolver medidas de 
desempenho, cujo efeito é modificar a conduta dos indivíduos, mudar 
sua relação com as instituições e, mais precisamente, transformá-los em 
consumidores e empreendedores. As políticas educacionais e acadêmicas 
recentes são exemplos perfeitos dessa dinâmica.

Determinada expressão, para estes autores, já estão em curso, legisladas 
e promulgadas por diversos governos, independente da sigla política e ideologia 
política, mostrando como as amarras do capital transformam as relações. Estas 
são vistas nas reformas constantes de característica curricular da educação básica, 
a validação numérica pelo (IDEB) Índice de Desenvolvimento Educacional 
Brasileiro, constantes reduções no investimento do ensino superior público, 
projeto de cobrança de mensalidade, seja no ensino superior e básico pelos 
chamados “vouchers”, a terceirização dos docentes em instituições públicas, 
em trâmite no congresso nacional, nos mostrando como a racionalidade 
instrumental já se encontra nas estruturas educacionais (BETLINSK et al., 
2020).

Há uma modificação do campo simbólico liderado por representações 
sociais imputadas a expressão capital, que a partir da década de setenta, passa 
a moldar as nossas relações, primando o desenvolvimento e o progresso, 
ignorando toda a natureza social presente, onde os países subdesenvolvidos 
se tornam vítimas, uma vez que a expressão republicana e o fazer pólis vem 
ganhando contornos de governança e gestão, sempre associando o bom 
desenvolvimento há características de uma empresa que visa lucro.

Nessa expressão, que se pauta por um movimento de características 
neoliberais, capaz de permear as nossas relações, a educação como política 
pública passou por diversas alterações, estas sempre incumbidas de direcionar 
o nosso processo educacional a margem de uma representatividade já 
anunciada. Percebemos esses contornos nas constantes modificações na 
política de educação.

Para Gomes et al. (2020) a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDBEN nº 9394/96 em 2017 realizada por Michel 
Temer por meio da Lei Federal nº 13.415/2017, uma vez que para este governo, 
os índices educacionais eram tidos como insatisfatórios, justificando assim 
a reforma, desconsiderando a articulação da temática entre os profissionais 
presentes nas instituições de e ensino e sociedade, ou seja, o público presente 
nestes ambientes. (GOMES et al, 2020) continua ao ponderar a necessidade 
de compreendermos as reformas educacionais vigentes em todo nosso 
processo histórico a partir das reformas administrativas do Estado, que na 
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década de noventa assumiu contornos gerencialistas, promovendo impactos 
significativos nas políticas sociais e principalmente nas políticas educacionais. 
Esta visão coloca o processo educacional em um espaço de disputa por setores 
antagônicos, mas que se direcionam para um modelo econômico pautado na 
eficiência e capacidade de inserir o aluno no mercado. A partir de 2007, é 
promulgado o FUNDEB - Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da 
Educação por meio da Lei 11.494- 2007 onde este permitiu um alinhamento 
às políticas sociais, colocando o Estado como garantidor do acesso à educação 
ao investir mais em sua promoção.

No entanto, essas mudanças, para Gomes et al., (2020), não ocorreram 
de forma a considerar inteiramente uma promoção social pautada em uma 
educação problematizadora ou equânime, mas se deu pelas necessidades 
impostas pelo mercado, que a partir de 2015, mais uma vez, por forças 
antagônicas, começa a se distanciar destes princípios, sendo efetivada por 
meio da reforma educacional citada acima. Essa reforma, para Gomes et 
al., (2020) se alinha a modificações realizadas por governos militares na 
década de 1970, especificamente em 1971, que buscava a incorporação do 
ensino profissionalizante no 1º e 2º graus, não sendo possível por falta de 
orçamento, passando a deixar de ser obrigatório apenas em 1982 por meio 
da “contrarreforma” movimentada pelas instituições privadas por meio da 
Lei nº 7044/1982, que culminou na exclusão do ensino profissionalizante. 
Da mesma forma que em 70, a reforma promovida pela lei nº 13.415/2017 
ambiciona o ensino profissionalizante visando a inserção do sujeito no 
mercado, desconsiderando uma educação universal propedêutica para focar 
em disciplinas específicas, escolhidas pelos estudantes com a justificativa deste 
não evadir e achar o ensino mais interessante. Também pela promoção do 
ensino integral sem moldes definidos, causando exclusão ao desconsiderar a 
diversidade territorial e verbas públicas para essa implementação, deixando 
essa condição em nível de escolha dos municípios, podendo acarretar uma 
maior desigualdade social.

Ao pontuar algumas estruturas que se teceram em um processo 
histórico, regido por instâncias capitais de um estado neoliberal, notamos que 
mesmo com a Constituição Federal e as políticas públicas que nascem dela 
são moldadas por sujeitos que direcionam o maquinário público como uma 
grande empresa de mercado, desconsiderando sua seguridade social garantida 
por sua constituição.
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3 Intersetorialidade na política pública

O conceito de intersetorialidade se volta para a construção de interfaces 
entre setores e instituições governamentais (e não governamentais), visando 
o enfrentamento de problemas sociais complexos que ultrapassem a alçada de 
um só setor de governo ou área de política pública (MONNERAT; SOUZA, 
2011, p. 42).

Ao pontuarmos a relação do mercado para o processo de 
desenvolvimento educacional como uma política pública, percebemos como 
as amarras do nosso ensino, está vinculada às expressões neoliberais, e, como 
estas são provedoras de um estado de exceção que corrompe o processo 
educacional que vise uma ruptura e um olhar para as bases sociais e culturais. 
Percebemos um país que se “aplica” para seguir um modelo, mas que este, não 
proporciona algo realmente benéfico para a população. Sempre assolados por 
reformas a fim de nutrir a instrumentalização do ensino.

Mas ao debruçar sobre as questões neoliberais a partir do material 
elucidado, percebemos uma fissura no fazer política pública, onde seus atores 
se desenvolvem de forma isolada e pouco participativa, restando ao professor, 
educador, profissional da educação, na sua própria medida, quebrar tais 
amarras, que por muitas vezes acabam desestimulando este profissional. Como 
citado há uma seguridade social em voga, legitimada pela carta de 1988, mas, 
que diante as representações neoliberais esta não ganha corpo.

A seguridade social está para o campo das garantias de direitos básicos 
e universais assegurados na constituição federal, de suma importância para 
o fornecimento de alicerces para um bom desenvolvimento do ensino 
aprendizagem. (MONNERAT; SOUZA, 2011) elucida questões cruciais para 
esse não desenvolvimento, lançando um olhar para a constituição da saúde 
e assistência social em nossa sociedade e como estas se desligam do processo 
intersetorial, se isolando e não complementando uma a outra em prol de seu 
público.

Do ponto de vista da saúde, área que historicamente apresenta maior acúmulo 
em termos da experiência política, durante todo o período recente de 
consolidação institucional do SUS, não foi dado prioridade à implementação 
de estratégias de construção de um sistema de seguridade social, o que poderia 
ter ocorrido, mediado pela diretriz da intersetorialidade, presente no ideário da 
reforma sanitária. O fato é que a descentralização da saúde avança em termos 
do planejamento e gestão setorial, mas, na atualidade, observa-se que tais 
conquistas são limitadas pela persistência do modo fragmentado de produzir a 
política saúde no país (MONNERAT; SOUZA, 2011, p. 43).

Os autores continuam ao pontuarem que a implementação do SUS - 
Sistema Único de Saúde em 1990, diante suas diretrizes que se direcionam para 
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uma articulação com áreas da política social para um maior ganho assistencial, 
mas que se esbarra em dificuldades de compreensão dos profissionais e gestores, 
não havendo o direcionamento para um desenvolvimento intersetorial 
(MONNERAT; SOUZA, 2011). “Assim, a articulação da saúde com outros 
setores de política social não tem sido a perspectiva predominante adotada 
pelos gestores dos três níveis de governo responsáveis pela execução da política 
de saúde” (MONNERAT; SOUZA, 2011, p. 44).

Já na política pública de assistência social Monnerat e Souza (2011) 
nos leva a refletir sobre a negligência do estado, uma vez que a partir de 1988 
a carta magna estabelece assistência social como direito a ser assegurado, mas 
que ganha sustentabilidade com a promulgação da LOAS - Lei Orgânica de 
Assistência Social de 1993.

No entanto, em 1998, quando é aprovada a primeira norma 
operacional básica da assistência social, ou seja, a primeira política pública 
de assistência social, após cinco anos da regulamentação da Lei Orgânica de 
Assistência Social, nascia em conflito, pois, em 1995, Fernando Henrique 
Cardoso, após a sua eleição, instituiu uma medida provisória n° 813, que 
se tratava do programa comunidade solidária, onde se caracterizava como 
a principal estratégia de enfrentamento a pobreza no país, com ênfase em 
ações pontuais de caráter imediatista com foco em bolsões de pobreza. Esse 
programa paralelo a LOAS de 1993 fez com que as diretrizes desta não fossem 
fundamentadas no desenvolvimento dessa atividade de trabalho, distanciando 
da política pública de Assistência Social, tornando essa medida confusa e sem 
clareza em suas ações (COUTO et al., 2012). Logo, aquilo que se remetia à 
seguridade social e proteção social pública se perdia.

Nesta Medida Provisória, que é proposta à “margem” do Loas, o governo 
apresenta o Programa como a principal estratégia de enfrentamento da pobreza 
no país e reitera a tradição nesta área que é a fragmentação e superposição de 
ações. Esta pulverização mantém a Assistência Social sem clara definição como 
política pública e é funcional ao caráter focalista que o neoliberalismo impõe às 
políticas sociais na contemporaneidade (COUTO et al., 2012, p.58).

Apenas em 2004 é criado o Ministério de Desenvolvimento Social 
MDS onde em suas prerrogativas, por meio da Política Nacional de Assistência 
Social - PNAS buscou-se o desenvolvimento intersetorial. “ A criação do MDS 
confere um novo estatuto à política de assistência, com reforço da perspectiva 
de profissionalização da área” (MONNERAT; SOUZA, 2011, p. 46).

Política pública de assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando o seu 
enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições 
para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob 
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essa perspectiva, objetiva: Promover serviços, programas, projetos e benefícios 
de proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que 
deles necessitarem. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e 
grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais 
básicos e especiais, em áreas urbana e rural. Assegurar as ações no âmbito da 
assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência 
familiar e comunitária (BRASIL, 2004, p. 33).

Cabe pontuar que atualmente Ministério de Desenvolvimento Social 
foi extinto na atual gestão do presidente Jair Bolsonaro e substituído pelo 
Superministério da Cidadania, elucidando a partir do referencial elencado 
neste capítulo, uma desconstrução de uma política robusta que estava em 
constante desenvolvimento a passos lentos e complexos. Há de se notar as 
indicações destas duas políticas públicas, de saúde e, principalmente assistência 
social, referendadas para se articularem juntamente com outras políticas em 
prol do bem estar individual e a garantia de direitos.

4 Educação para a emancipação

Ao pensar em uma educação que tem como objetivo uma emancipação 
em nossa sociedade a partir do prismo lançada pela carta de 1988 - CF, 
pressupomos um desenvolvimento formativo que quebre a realidade 
ponderante de determinadas condições sociais vigentes em nosso espaço, ou 
seja, aqui está um campo capaz de fornecer bases de esclarecimentos capaz 
de mudar, constituir subjetividades que possam modificar o status quo do 
aluno, da sociedade, bem como se relacionar de modo diferente com as 
relações objetivas do capital, que modulam o sujeito. É certo que a educação 
não deve ter a responsabilidade como a única esfera capaz de emancipar, 
uma vez que somente a educação não é suficiente, mas uma constituição 
de bases formativas, e para ela, se faz necessário um aporte da saúde, da 
assistência social e até mesmo da previdência social, aqui não trabalhada, 
mas de suma importância na garantia de dignidade via suportes como o 
benefício de prestação continuada - BPC, auxílio doença, seguro desemprego, 
aposentadoria por invalidez dentre outras.

Há uma ampla capilaridade de leis e garantias de acesso, até aqui 
pontuados sobre o prisma da seguridade social. No Entanto há de se ressaltar o 
direcionamento que o Estado dá a nossa educação, sendo essa assegurada pela 
carta magna, por meio do capítulo III, seção I que dispõe sobre a educação, 
onde em seu artigo 205 estabelece que a educação é um direito de todos e 
dever do Estado e da família: “A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
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da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2019, p. 166). 
A partir desse ponto observamos um direcionamento que não se estrutura 
em sua na prática. Este direcionamento é percebido quando direciona para a 
colaboração da sociedade no processo educacional. Continua em seu artigo 
206 que se define pelos seguintes princípios:

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo 
de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino; IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais; [...] VII – garantia de padrão de qualidade (BRASIL, 2019, p. 166)

É possível observamos a contradição em nossas leis. Ao mesmo 
tempo que estas garantem o acesso à educação em igualdade de condições 
e uma liberdade para aprender, pesquisar e divulgar seu pensamento, 
temos um ponto nebuloso nesse caminho ao considerarmos a desigualdade 
social vigente, e ao mesmo tempo, um direcionamento para uma educação 
conectada ao mundo de trabalho. Pois no artigo 205 é posto que a educação 
se presta para o exercício da cidadania e inserção por meio de qualificação 
para o mundo do trabalho, mas ao considerarmos o movimento neoliberal 
que assola o processo de ensino aprendizagem, percebemos que uma educação 
que vise apenas a instância do trabalho, erradica um acesso em igualdade 
de condições. Nesse momento a seguridade social e a intersetorialidade 
poderiam destrinchar aspectos subjetivos de bases culturais que são vigentes 
em determinadas territorialidades. No entanto, como já citado, não há uma 
menção clara e manifesta de um trabalho intersetorial da política pública de 
educação para com outras políticas, apenas indicativos de participação social 
por meio de conselhos ou outras instâncias compatíveis ao controle. Ou seja, 
a contradição existe pela ausência de conexão das políticas públicas, sendo 
impossível a promoção de uma educação nesses moldes sem um olhar atendo 
a questão social (pobreza), o pleno desenvolvimento da seguridade social. A 
contradição se perpetua ao olharmos os indicativos da LDB - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional - lei nº 9394/1996 por meio do seu Título 
I da educação, artigo 1º; “A educação abrange os processos formativos que 
se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais”. (LDB, 2019, p. 8). Mas ao 
olharmos para o referencial bibliográfico, apenas enxergamos o trecho do 
Título II dos princípios e fins da educação nacional, artigo 2º que dispõe 
para uma educação voltado para a qualificação para o trabalho sem olharmos 
o restante, de suma importância para pensar em como este aluno contribuirá 



  205
Um Olhar sobre a Educação Contemporânea...

para o mundo de trabalho:
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (LDB, 2019, p. 8)

No entanto, qual seria o caminho para uma educação emancipadora 
que correlacione as outras atribuições asseguradas em suas prerrogativas legais 
citados acima que causam determinada contradição apontada? Podemos partir 
da educação problematizadora de Paulo Freire, em Pedagogia do oprimido, 
onde a construção de saberes se constitui de forma simultânea, considerando 
as origens e o lugar de sujeito, de cultura, algo distante da educação bancária, 
que o formato neoliberal “coordena” via relações subjetivas.

Podemos também tecer ponderações a luz de Kant (2010), sobre o que é 
esclarecimento e como este pode ser provido em direção a uma educação, 
políticas públicas emancipatórias, capaz de elevar o indivíduo a maioridade 
através do esclarecimento. Para Kant (2010, p. 63): Esclarecimento 
(Aufklärung) é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é 
culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem 
a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade 
se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão 
e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem [...]. Tem coragem 
de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento.

Portanto, a partir do esclarecimento para Kant, o sujeito se faz capaz 
de desenvolver caminhos para superar a sua menoridade, buscando a partir 
de seu entendimento, soluções, decisões. Kant (2010) ainda nos leva a refletir 
sobre a preguiça e a covardia como atribuições para que o sujeito se mantenha 
menor e não alcance o processo de esclarecimento, uma vez que não se nutre 
por seu próprio entendimento. “É tão cômodo ser menor. Se tenho um livro 
que faz as vezes do meu entendimento, um diretor espiritual que por mim 
tenha consciência, um método que por mim decide a respeito de minha dieta 
etc., então, não preciso de esforçar- me eu mesmo” (KANT, 2010, p. 64). 
Determinada passagem se alinha às considerações de Inojosa a respeito ao 
modelo de organização do Estado, uma vez que a menoridade é possível de ser 
vista nos atores das nossas políticas públicas, reféns desta educação bancária 
que se molda ao longo do nosso processo histórico, fomentado por um uso 
privado da razão e por seguinte, uma menoridade.

Kant (2010) ainda nos permite olhar para o uso privado da razão e o 
uso público da razão como fato preponderante para o processo emancipatório 
via a essência de liberdade. Afirma que o esclarecimento não se faria de difícil 
alcance, quando exercida a verdadeira liberdade, mesmo a mais inofensiva 
de todas as liberdades. Indica, para isso, o uso público da razão em todas as 
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esferas. Mas que esta, está atrelada a um sistema que vocifera, não raciocina, 
impondo limitação de liberdade. Para o enfrentamento dessa condição, ele 
adota o uso público da razão que, somente livre, pode ser capaz de propagar o 
esclarecimento entre os homens. Mas, o que se vê cada vez mais nas relações 
sociais é o uso privado da razão.

Entendo, contudo, sob o nome de uso público de sua própria razão aquele que 
qualquer homem, enquanto sábio, faz dela diante do grande público do mundo 
letrado. Denomino uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua razão em 
um certo cargo público ou função a ele confiado. Ora, para muitas profissões 
que se exercem no interesse da comunidade, é necessário um certo mecanismo, 
em virtude do qual alguns membros da comunidade devem comportar-se de 
modo exclusivamente passivo para serem conduzidos pelo governo, mediante 
uma unanimidade artificial, para finalidades públicas, ou pelo menos devem 
ser contidos para não destruir essa finalidade. Em casos tais, não é sem dúvida 
permitido raciocinar, mas deve-se obedecer (KANT, 2010, p. 66).

Apesar de a razão privada ser ponderante, essa se desenvolve de um 
todo, não conseguindo evitar a crítica ou o pensamento crítico daquilo que 
se constitui na sua origem, podendo o sujeito raciocinar de uma forma que 
se desliga de suas tarefas imputadas pela instituição à qual presta seu serviço.

Por um lado, temos a preguiça e a conformidade em que o homem se 
desenvolve, como resultante se mantém na menoridade. Paralelamente, temos 
a liberdade como ferramenta essencial para a ascensão à maioridade. O uso 
público da razão serviria para expressar o conhecimento e uma racionalidade 
para o todo, podendo se servir de mais contemplações, realizando aquilo que 
Adorno (2010, p. 13) enfatiza em Teoria da Semiformação como, “quanto 
mais lúcido o singular, mais lúcido o todo”. Uma sociedade capaz de se 
constituir de maneira independente, se utilizando da formação para alcançar 
uma sociedade livre

Ao olharmos mais uma vez sobre o prisma da intersetorialidade é possível 
captarmos a essência do processo educacional refém do neoliberalismo, no 
qual os atores das políticas públicas, sendo as integrantes da seguridade social, 
como saúde e assistência social, e, principalmente a educação são distantes, 
incapazes de se complementarem apesar de suas proposições e por seguinte, 
inviáveis de alcançar a maioridade e uso público da razão como salientado 
por Kant (2010). Os sujeitos se moldam por valores capitais, estes pouco 
conectados com a realidade sociocultural brasileira, sua questão social, sua 
desigualdade social.
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5 Considerações finais

Com base no material levantado para este capítulo objetivou 
compreender como a intersetorialidade pode ser peça modular para o processo 
educacional. No entanto, foi possível observarmos como as instâncias 
mercadológicas de uma sociedade neoliberal impede o pleno desenvolvimento. 
A começar pelas garantias constituídas na carta de 1988, que assegura o 
acesso à educação como dever do estado e direito do cidadão/sujeito. No 
entanto, para essa promoção, se desconectam de valores mais abrangentes 
que perpassam por outras políticas públicas asseguradas pela seguridade social 
em voga em nossa constituição. Esta crucial para o fornecimento de base, 
criadora de condições dignas para a promoção de uma educação que possa se 
desenvolver em moldes emancipatórios.

Esta realidade nos mostra um hiato, um vácuo, uma contradição entre 
o que é assegurado por nossas leis e o que é realmente praticado, demonstrando 
como as suscetíveis reformas em nosso processo histórico se tornam vagas e 
superficiais uma vez que não há um aprofundamento no processo intersetorial 
do campo das políticas públicas já efetivas em nosso estado democrático que 
considera apenas fatores econômicos como cruciais para o sucesso escolar, 
desconsiderando a peculiaridade social brasileira.

Cabe salientar que mesmo com a vigência da nossa carta magna de 
1988 e as devidas políticas públicas originárias dela, há uma nebulosidade em 
seu desenvolvimento, onde a questão social não é olhada, pensada, elaborada 
a partir da realidade social vigente. A educação ao mesmo tempo que tece o 
dever da família e sociedade para o processo educacional não promove meios 
para uma compreensão do básico para esta oferta, deixando a desejar no 
desenvolvimento das políticas públicas, adotando dessa forma uma educação 
bancária, bem como um uso privado da razão, dotada de sujeição imposta 
pelas relações neoliberais.

Determinada questão fica clara quando desenvolvemos o conceito 
de Kant em relação a emancipação e o uso privado da razão, algo de 
sustentabilidade educacional que não se faz presente, moldando sujeitos para 
o mercado e reverberando, autenticando a questão social de pobreza de nossa 
sociedade. Se faz importante ponderar que as instituições são geridas por 
pessoas constituídas de uma subjetividade no qual o Estado se faz responsável, 
uma vez que passa por ele (Estado) a formulação das bases curriculares de 
ensino e aprendizagem que desconsideram a verdadeira essência social, 
bem como as potencialidades presentes no exercício intersetorial das nossas 
políticas públicas.
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Capítulo 15

UM ESTUDO SOBRE A ALFABETIZAÇÃO 
E O LETRAMENTO DE CRIANÇAS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Jaqueline Cristina da Silva Carvalho Barbosa1

1 Introdução

Este estudo teve como objetivo indagar a respeito da alfabetização e 
o letramento de crianças com deficiência intelectual (DI). Desse modo, essa 
pesquisa teve caráter bibliográfico, onde foram analisados artigos, livros, teses 
e sites conceituados, visando verificar o processo de alfabetização e letramento 
de crianças com DI.

A escola tem função essencial na formação dos educandos que ali 
passam, sendo importante empenhar-se para que eles sejam capazes de 
desenvolver suas habilidades e competências. Assim, a instituição educacional 
deve buscar meios para que os educandos que possuem deficiência intelectual 
desenvolvam aptidões, sendo elas, também, relacionadas à alfabetização e ao 
letramento (SEBERINO; OLIVEIRA, 2012).

Em vista disso, esta pesquisa foi estruturada em três seções. Sendo que 
o primeira “A criança com deficiência intelectual”, visou abordar o conceito de 
deficiência intelectual, além disso, apresentou as principais causas da referida 
deficiência.

Dando sequência, a segunda seção denominada “Considerações sobre 
os termos: alfabetização e letramento”, teve como pretensão, abordar os 
conceitos alfabetização e letramento, tendo como base pesquisadores como 
Magda Soares (1985 e 2004), Emilia Ferreiro (2001), entre outros. Destacando 
que esta definição se fez relevante para compreender como ocorre o processo 
de alfabetização e letramento de crianças com deficiência intelectual.

Por fim, “alfabetização e letramento de crianças com deficiência 
intelectual”, teve como propósito, indagar sobre o desenvolvimento das 
competências relativas à alfabetização e letramento, enfatizando que o 

1 Pós-graduada em Educação especial e inclusiva, Graduada em Pedagogia e licenciatura em 
Filosofia. E-mail: jaqueline1068@yahoo.com.br
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professor alfabetizador deve promover um ambiente favorável à aprendizagem, 
onde os educandos devem ser estimulados a desenvolver a leitura e a escrita 
de forma que seja possível enriquecer a formação dos alunos, para que o 
desenvolvimento dos mesmos tenha real sentido, propiciando que se tornem 
alfabetizados e letrados.

Assim, o estudo pretendeu mostrar aos educadores que a alfabetização 
e o letramento de crianças com deficiência intelectual é possível, desde que 
seja proporcionado situações possíveis de aprendizagem, onde deve respeitar-
se toda e qualquer limitação.

2 Desenvolvimento

Para entendermos o que é a deficiência intelectual, pretendemos fazer 
algumas considerações sobre a deficiência intelectual abordando inicialmente 
seu, pois as crianças com essa deficiência possuem um desempenho limitado 
no funcionamento intelectual, além disso, discutiremos as suas principais 
causas. Enfatizando que, as crianças com deficiência intelectual possuem 
dificuldades, mas, no entanto, é preciso estimular e dar oportunidades para 
essas crianças, para que assim sejam desenvolvidas essas limitações.

2.1 A criança com deficiência intelectual

Segundo a Associação Americana sobre Deficiência Intelectual do 
Desenvolvimento - AAIDD (2013 s/p), a deficiência intelectual, se caracteriza 
como,

[...] limitações significativas tanto no funcionamento intelectual (raciocínio, 
aprendizagem, resolução de problemas) e no comportamento adaptativo, que 
abrange uma gama de habilidades sociais e práticas cotidianas. Esta deficiência 
se origina antes da idade de 18 anos.

Já Tédde (2012, p.23) afirma que essa deficiência é,
[...] caracterizada pela redução no desenvolvimento cognitivo, ou seja, no 
QI, normalmente abaixo do esperado para a idade cronológica da criança ou 
adulto, acarretando muitas vezes um desenvolvimento mais lento na fala, no 
desenvolvimento neuropsicomotor e em outras habilidades.

Desta forma, as pessoas que possuem a deficiência intelectual dispõem 
de um desenvolvimento intelectual e cognitivo comprometido, podendo 
manifestar dificuldades na resolução de problemas, raciocínio, aprendizagem, 
bem como, realizar habilidades sociais e práticas cotidianas (AAIDD, 2013).

De acordo com a AAIDD (2013), o termo Deficiência Intelectual ficou 
vinculado, durante anos, à doença mental, sendo conhecido principalmente 
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como retardo mental. Porém, é necessário esclarecer que são diferentes 
e que não são sinônimas, pois, a deficiência intelectual é um atraso no 
desenvolvimento, havendo um comprometimento cognitivo e intelectual. Já 
a doença mental engloba outros fatores e comportamentos. Portanto, faz-se 
necessário ressaltar que, de acordo com a AAIDD (2013), a nomenclatura 
atual correta é Deficiência Intelectual.

Para definir se uma pessoa tem a deficiência intelectual, é preciso que 
o indivíduo passe por um diagnóstico de avaliação cuidadoso com diversos 
profissionais, observando diversos aspectos, e ainda levando em consideração 
a cultura e o meio em que o sujeito está inserido. As pessoas então, são 
submetidas a um teste para medir a capacidade intelectual (QI), onde o 
resultado dos deficientes intelectuais se dá por “cerca de 70 ou tão alto quanto 
75 indica uma limitação no funcionamento intelectual” AAIDD (2013, s/p). 
Dentro desta perspectiva, Figueiredo (1996, p. 4) afirma que,

[...] o diagnóstico tem como objetivo i) delimitar a natureza do suporte 
educacional que a pessoa tem necessidade, e ii) classificar e descrever: a) o 
potencial e as fraquezas da pessoa em relação aos aspectos psicológicos-
emocionais; b) o estado geral de saúde física da pessoa, indicando as condições 
etiológicas; c) o ambiente no qual a pessoa está inserida e o ambiente que 
venha a facilitar o seu crescimento e desenvolvimento.

Podemos constatar então, que a Deficiência Intelectual é resultante 
de uma alteração no desempenho cerebral, onde pode haver a redução 
da capacidade do cérebro, ocorrendo uma limitação no funcionamento 
intelectual.

De acordo com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
São Paulo – APAE “os fatores de risco e causas que podem levar à Deficiência 
Intelectual podem ocorrer em três fases: pré-natais, perinatais e pós-natais”.

Os fatores pré-natais (desde o momento da concepção do bebê – 
durante a gestação) podem ocorrer devido a fatores genéticos (alterações de 
cromossomos, alterações gênicas, entre outros). Já os fatores perinatais, (que 
tem início no trabalho de parto até o 30º dia de vida do bebê), têm a chance 
de ocorrer devido à hipóxia (oxigenação cerebral insuficiente), prematuridade, 
entre outros. E, a fase pós-natal (incidem do 30.º dia de vida do bebê até o 
final da adolescência), pode acontecer devido à desnutrição, infecção, entre 
outros.

Dentre os diversos fatores que podem levar à deficiência intelectual, 
a mais comum é a de ordem das alterações genéticas, porém, muitas vezes as 
causas específicas da deficiência intelectual são desconhecidas (APAE – São 
Paulo).
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De acordo com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São 
Paulo – APAE, existem diferentes tipos de deficiência intelectual, sendo que 
os principais tipos são: Síndrome de Down, Síndrome do X-Frágil, Síndrome 
de Prader-Willi, Síndrome de Angelman, Síndrome Williams, Erros Inatos de 
Metabolismo (Fenilcetonúria, Hipotireoidismo congênito etc.).

Ainda conforme cita a APAE de São Paulo, as crianças com deficiência 
intelectual são geralmente diagnosticadas pelas famílias, que notam que 
as mesmas possuem alguma característica diferente das outras crianças 
assim como “demora em firmar a cabeça, sentar, andar, falar; não Deste 
modo é preciso inferir que, as crianças com deficiência intelectual possuem 
dificuldades, entretanto cada dificuldade deve ser trabalhada de modo que seja 
respeitado o tempo de aprendizagem do educando, buscando constantemente 
proporcionar novas situações aos alunos, onde eles possam se desenvolver, 
pois as crianças com deficiência intelectual possuem limitações como qualquer 
outra criança e, essas limitações merecem ser respeitadas e trabalhadas de 
modo que seja priorizado o desenvolvimento, visto que é fundamental buscar 
respeitar sempre cada limitação e individualidade dos alunos que possuem ou 
não alguma deficiência (BARBOSA; SOUZA, 2016).

Devemos atender às especificidades de cada pessoa e não esquecer de que as 
atividades significativas beneficiam todas as crianças. Assim, as pessoas com 
deficiência de ordem cognitiva podem ter acesso aos mesmos conteúdos das 
crianças sem deficiência (CAVALCANTE, 2012, p. 17).

Barbosa e Souza (2016, p.86) corroboram com tal afirmação quando 
apontam que é preciso que seja realizada uma “adaptação curricular, apoiando o 
respeito pela individualidade, capacidade e temporalidade de cada indivíduo”.

E mais, Gomes (2007 apud BARBOSA ; SOUZA, 2016, p.88) nos 
apresenta que:

O aluno com esta deficiência tem uma maneira própria de lidar com o saber, 
que não corresponde ao que a escola preconiza. Na verdade, não corresponder 
ao esperado pela escola pode acontecer com qualquer alunado, mas os alunos 
com deficiência denunciam a impossibilidade de a escola atingir esse objetivo, 
de forma tácita.

Portanto, a escola é levada a rever os seus métodos, propondo que seu 
conteúdo e currículo sejam diversificados, de maneira que favoreça todos os 
alunos, respeitando o desenvolvimento de cada um.

Deste modo, as crianças com deficiência intelectual necessitam que 
escola proporcione diferentes formas para desenvolver o cognitivo delas, 
pois, muitas vezes, elas são subestimadas e inferiorizadas somente porque 
possuem uma deficiência. A escola então deve procurar incluir estas crianças 
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socialmente, fazendo com que sejam dadas todas as oportunidades possíveis, 
mostrando que elas são capazes de se desenvolver (BARBOSA e SOUZA, 
2016). Barbosa e Souza (2016, p.100) ainda colaboram com a proposta da 
educação inclusiva, afirmando que,

O professor atuante na proposta da inclusão inclusiva é capaz de explorar todos 
os canais e possibilidades de desenvolvimento do aluno, suas experiências 
vividas, suas formas de interação e sua particularidade, habilidade e dificuldade 
em aprender, oportunizando ao deficiente intelectual conhecer e reconhecer 
sua forma peculiar de se relacionar com o mundo e com o conhecimento.

Porém, para melhor desenvolver o cognitivo das crianças com 
deficiência intelectual, é essencial oferecer muitos estímulos positivos, assim 
como Barbosa e Souza (2016, p.94) confirmam, que esses alunos,

[...] necessitam de estímulos para desenvolver suas funções psicointelectuais 
superiores, isto é, seu processo de aprendizagem. Cabe à escola trabalhar seu 
desenvolvimento potencial, estimulando e ativando os processos internos 
de desenvolvimento para a partir daí, serem interiorizados e se converterem 
em desenvolvimento cognitivo. Processo primordial para a evolução do 
pensamento e aprendizagem do deficiente intelectual.

Vale ressaltar, que é fundamental que a escola possua estratégias 
pedagógicas apropriadas aos alunos, mediando assim, o seu conhecimento, 
uma vez que é essencial fazer com que haja uma interação com o meio 
social onde este aluno com deficiência intelectual está inserido (BARBOSA; 
SOUZA, 2016). Tédde (2012, p.29-30) confirma que

cada criança é um ser único, as crianças com D.I. merecem um olhar 
individualizado levando-se em consideração suas limitações, suas necessidades, 
mas não somente o que ainda não consegue realizar com autonomia, mas levar 
em consideração a bagagem que essas crianças possuem e o que já possuem de 
autonomia para realizar sozinhas Todas as pessoas possuem algo que já realizam, 
deficientes ou não. O D.I. necessita sim de apoio pedagógico, de atenção 
especializada, de adequações curriculares, mas não podemos esquecer que eles 
possuem capacidades, e o que eles mais necessitam além das intervenções, é 
que, nós acreditemos neles.

Portanto, para melhor desenvolver as habilidades dos alunos com 
deficiência intelectual, se faz necessário trabalhar com um currículo 
diferenciado contemplando as habilidades de todas crianças envolvidas no 
processo de ensino e aprendizagem. “A adequação curricular vem garantir 
que os alunos deficientes participem de uma programação tão normal 
quanto possível, porém, considerando as especificidades de cada aluno e suas 
necessidades” (BARBOSA; SOUZA, 2016, p. 96).

Porém, Barbosa e Souza (2016, p.87-88) declaram que a inclusão de 
crianças com deficiência intelectual ainda é um desafio para as escolas:
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A inclusão do deficiente intelectual apresenta-se como um grande desafio ao 
sistema educacional tradicional, pois é no período escolar que se evidenciam os 
desafios, dificuldades e habilidades características desta deficiência.

Conforme afirmam Cruz e Monteiro (2013), as escolas tradicionais 
costumam não planejar, para alunos com deficiência intelectual, atividades 
que mobilizam e trabalham suas funções intelectivas. Sobre isso, Barbosa e 
Souza (2016, p.100) nos mostram que:

Outro desafio é o da superação das atividades repetitivas e desprovidas de 
sentido da escola tradicional, para uma proposta de mudança de conduta 
frente à deficiência intelectual, isto é, na possibilidade de constituição de 
alunos deficientes sujeitos de sua própria história, capazes de lidar com o 
pensamento, atitudes e valores para construção de sua cidadania.

Nesse contexto, as crianças com deficiência intelectual precisam de 
pessoas ao seu redor que realmente acreditem em seu desenvolvimento e 
em seu potencial, pois conforme cada estímulo dado e cada conhecimento 
mediado de forma que considere a capacidade de superação dessas crianças, 
elas conseguem progredir. Cruz (2013, p.34) diz que é importante fornecer 
estímulos aos deficientes intelectuais, pois,

[...] as conexões entre os neurônios são fortalecidas ou enfraquecidas de acordo 
com sua eficiência. Isto quer dizer que o desenvolvimento de habilidades 
envolve a formação de circuitos neuronais. Quanto mais fazemos uso de 
determinada habilidade, mais reforçamos estes circuitos e a situação inversa 
também é verdadeira - quanto menos usamos, mais enfraquecemos os circuitos, 
que, dependendo do tipo de aprendizagem, podem até mesmo se extinguir. 
Uma criança cujo ambiente não fornece estimulações suficientes terá menos 
oportunidades de estabelecer estas conexões.

Tédde (2012, p.37) ainda acrescenta que
“[...] a crianças com D.I. necessitam de credibilidade, necessitam que 
acreditemos em seu aprendizado. Quando estimuladas e incentivadas, as 
crianças com D.I., nos mostram aprendizagens e desenvolvimentos que nos 
surpreendem”.

É essencial, por conseguinte, que as crianças com deficiência 
intelectual se sintam importantes e compreendidas para melhor se esforçarem 
e acreditarem que elas são capazes de realizar diferentes tarefas, assim como 
as escolares, por mais que existam limitações. Assim apontam Rodrigues e 
Rodrigues (2012, p. 73):

Os alunos com deficiência intelectual passam pelos mesmos processos de 
aprendizagem da leitura e escrita que os alunos considerados normais. O 
contato com o mundo letrado, as interações que ocorrem no meio social em 
que vivem, como por exemplo, a escola, família, enfim a sociedade ao qual está 
inserido, os levam a terem contato permanente com a leitura e a escrita.
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De acordo com essa perspectiva, o aluno com deficiência intelectual necessita 
assimilar todo esse processo de forma significativa e compreender as funções 
que a leitura adquire de acordo com a prática social em questão. A partir disso, 
o aluno com deficiência intelectual conseguirá interagir nesse ambiente social 
e fazer uso da leitura, assim como da escrita, para utilizar-se delas em suas 
práticas sociais.

Como visto acima, as crianças com deficiência intelectual são capazes 
de aprender e de se desenvolver, sendo capazes de fazer o uso da leitura e da 
escrita, tema este (alfabetização e letramento) foco do próximo tópico.

3 Alfabetização e letramento

Os termos alfabetização e letramento mudaram muito com o decorrer 
dos anos. A alfabetização antes era vista apenas como a decodificação dos 
símbolos, porém, atualmente o termo se tornou abrangente (RODRIGUES; 
RODRIGUES, 2012).

Já o letramento, é um termo recente, pois se entendeu que não era 
preciso apenas ler e escrever, mas também, ser capaz de fazer uso deles. A 
esse respeito, Soares (2004, p. 20, grifos da autora) afirma que “não basta 
apenas saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do 
escrever, saber responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade 
faz continuamente – daí o recente surgimento do termo letramento”. Nesse 
sentido, estabeleceremos a seguir, os conceitos separadamente de alfabetização 
e letramento.

3.1 Sobre a alfabetização

Entende-se por alfabetização o modo de ensinar a ler e a escrever, ou 
seja, instruir quanto à aquisição das habilidades de ler e escrever, de ensinar 
a língua escrita (SOARES, 1985). Assim, ainda de acordo com a autora, a 
alfabetização em seu fundamento, seria o “processo de aquisição do código 
escrito, das habilidades de leitura e de escrita” (1985, p. 20).

A alfabetização, dessa forma, é o “processo de representação de fonemas 
em grafemas (escrever) e de grafemas em fonemas (ler)” (Ibidem).

Para que a alfabetização seja realmente efetivada, Ferreiro (2001, p.29) 
cita que se faz necessário que o professor alfabetizador, reconheça que os 
alunos não são como tábuas rasas,

onde se inscrevem as letras e as palavra segundo determinado método; se 
aceitarmos que o “fácil” e o “difícil” não podem ser definidos a partir da 
perspectiva do adulto, mas da de quem aprende; se aceitarmos que qualquer 
informação deve ser assimilada (e, portanto transformada) para ser operante [...].
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Assim, a fim de que a alfabetização de fato seja satisfatória para o 
desenvolvimento dos educandos, deve-se mediar o ensino respeitando os 
conhecimentos prévios dos alunos, buscando beneficiá-los com o aprendizado.
Desta forma, começou-se a pensar no letramento, conceito que será tema do 
próximo tópico.

3.2 Sobre o letramento

O conceito de letramento foi ampliado devido à necessidade de usar 
a leitura e a escrita como prática social. Soares (2004, p.18, grifos da autora) 
declara que o “letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender 
a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. Soares (2004, 
p.72) ainda afirma que:

Letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura, em 
um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as 
necessidades, valores e práticas sociais. Em outras palavras, letramento não 
é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto 
de práticas sociais ligadas à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu 
contexto social.

Assim, o letramento se constitui como um mecanismo para que os 
sujeitos possam participar efetivamente de práticas sociais e consequentemente 
possibilita aos educandos produzir novos conhecimentos. A leitura e a escrita 
passam, de tal modo, a ter um melhor sentido para os discentes (RODRIGUES 
E RODRIGUES, 2012). De acordo com Rodrigues e Rodrigues (2012, p. 
81),

[...] o sujeito pode se situar no mundo a partir do hábito da leitura significativa, 
dentro da proposta de letramento, ou seja, utilizar a leitura de acordo com sua 
função social e conforme sua posição crítica, mostrando a possibilidade do 
aluno estar construindo, reconstruindo os saberes necessários, para a inserção 
propriamente dita e de sua consciência para constituir-se como sujeito ativo 
e participativo em uma sociedade de fato democrática e na qual todos os 
brasileiros estejam plenamente inseridos.

Podemos constatar então, que a partir do letramento os sujeitos 
tornam-se capazes de fazer o uso da leitura e da escrita. Assim, Rodrigues e 
Rodrigues (2012, p. 79), afirmam que “a leitura é um dos principais meios 
de inserir-se no meio social em que se vive, pois o aluno terá condições de 
interagir de acordo com as suas práticas sociais [...]”.

E mais, Soares (2004, p. 37) menciona ainda que, “a hipótese de que 
tornar-se letrado é também tornar-se cognitivamente diferente: a pessoa 
passa a ter uma forma de pensar diferente [...]”. É relevante destacar que seria 
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importante para as crianças crescerem em um ambiente favorável ao letramento, 
no qual o individuo recebe vários estímulos que, como consequência, desperta 
o interesse e envolvimento para com o letramento. Dentro desta perspectiva, 
Ferreiro (2001, p. 59, grifos da autora) afirma que:

A criança que cresce em um meio “letrado” está exposta à influência de uma série 
de ações. E quando dizemos ações, neste contexto, queremos dizer interações. 
Através das interações adulto - adulto, adulto - criança e crianças entre si, criam-
se as condições para a inteligibilidade dos símbolos. A experiência dos leitores 
de textos informa sobre a possibilidade de interpretação dos mesmos, sobre as 
exigências desta interpretação e sobre as ações pertinentes, convencionalmente 
estabelecidas. Aqueles que conhecem a função social da escrita dão-lhe forma 
explícita e existência objetiva através de ações inter-individuais. A criança se 
vê continuamente envolvida, como agente e observador, no mundo “letrado”.

Diante do exposto, iremos analisar no próximo tópico o vínculo dos 
conceitos alfabetização e letramento, para apontarmos as possíveis diferenças 
e relações entre os termos.

3.2 Sobre a alfabetização e o letramento: diferenças e relações

Soares (2004, p.39-40) aponta que há uma diferença entre alfabetização 
e letramento, pois,

[...] um individuo alfabetizado não é necessariamente um individuo letrado; 
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, 
o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e 
escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e 
a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita.

Assim, eles são distintos, uma vez que, o indivíduo deve desfrutar da 
sua alfabetização para usufruir conhecimentos relativos ao letramento. Já 
que, o indivíduo que adquire competências de alfabetização e letramento, 
são diferentes de pessoas que não as possui (SOARES, 2004). Dentro desta 
perspectiva, Soares (2004, p.36) ainda afirma que:

Há, assim, uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver 
na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado [...]. Ou seja: a 
pessoa que aprende a ler e a escrever – que torna alfabetizada – e que passa a 
fazer uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas práticas sociais de leitura e 
de escrita- que se torna letrada- é diferente de uma pessoa que não sabe ler e 
escrever – é analfabeta – ou, sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura e da 
escrita – é alfabetizada, mas não é letrada, não vive no estado ou condição de 
quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita.

Vale ressaltar que a escola deve pensar no desenvolvimento dos seus 
educandos de forma que seja desenvolvidas habilidades que envolvam a 
alfabetização e letramento em conjunto. Para que os discentes ampliem 
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as aquisições de seus conhecimentos, desde o período de alfabetização, de 
maneira que o ensino se transforme em um instrumento para formar cidadãos 
que realmente usam a leitura e a escrita de forma social (SOARES, 2004).

A esse respeito, Soares (2004, p.47, grifos da autora) declara que, “[...] 
o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto 
das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, 
ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado”.

Portanto, as reflexões expostas proporcionam um levantamento 
de questões acerca da conceituação dos termos alfabetização e letramento. 
Sendo importante enfatizar que as aquisições e habilidades relacionadas à 
alfabetização e ao letramento são desenvolvidas da mesma maneira com os 
alunos que possuem deficiência intelectual. Pois, estes alunos têm o direito 
de acesso aos mesmos conhecimentos dos demais educandos. Sendo esta a 
discussão do próximo capítulo.

3.3 Alfabetização e letramento de crianças com deficiência intelectual

Neste tópico abordaremos sobre o principal tópico que deu início a 
esse trabalho, que é a alfabetização e o letramento de crianças com deficiência 
intelectual.

Como dito anteriormente, todos os alunos possuem alguma limitação 
e têm a sua individualidade de aprendizagem, alunos estes que possuem 
ou não alguma deficiência, assim, é permitido afirmar que os alunos com 
deficiência intelectual exerçam os mesmos desenvolvimentos relacionados à 
leitura e escrita dos alunos tidos como normais. E que a apropriação da leitura 
e da escrita se fazem de suma importância para o desenvolvimento integral do 
deficiente intelectual. Desta forma, afirmam Rodrigues e Rodrigues (2012, p. 
79) que,

[...] a garantia do aluno à aprendizagem dos conteúdos, e no caso em 
especial do aluno com deficiência intelectual, nos permite compreender 
que a apreensão dos domínios básicos e sistemáticos da leitura e escrita 
tornam-se imprescindíveis para sua autonomia e convivência nesse meio, 
instrumentaliza-o para a aquisição do saber elaborado e garante sua formação 
enquanto cidadão.

É relevante a escola rever seus métodos, tendo como propósito uma 
mudança da equipe pedagógica escolar, empenhando-se em proporcionar 
aos educandos com deficiência intelectual, competências e conteúdos de 
alfabetização e letramento adequados aos seus limites. Neste sentido, Rosseto 
(2005, apud Rodrigues e Rodrigues, 2012, p. 81), salientam que,

[...] o papel da escola não se restringe à transmissão de responsabilidades, mas 
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uma transformação em sua organização. Assim, podemos incluir o papel da 
formação de leitores competentes, respeitando seus limites, os educadores 
devem estar compromissados com a adequação curricular que atenda essa 
classe não de forma excludente, muito pelo contrário, aproximando ao máximo 
do preparo para a vida social letrada, e assim cumprindo efetivamente seus 
direitos, assegurados pela legislação vigente, na formação plena do cidadão.

Assim, a escola deve buscar meios para que o educando com deficiência 
intelectual desenvolva as mais variadas habilidades, assim como competências 
relacionadas a leitura e a escrita, pois esses alunos possuem limitações que. 
quando trabalhadas de forma consciente e responsável, consegue-se alcançar 
vários progressos. Nesta mesma perspectiva, Pereira (2014, p. 87), afirma que 
a escola deve,

[...] promover a inclusão da diversidade das crianças com o respeito as suas 
especificidades, a escola começa a adaptar-se, não somente na estrutura física 
como também busca soluções que favoreçam flexibilizar o ato pedagógico 
para acolher diferentes pensamentos, valorizando a riqueza da educação na 
diversidade.

Os profissionais da educação que atuam com crianças deficientes 
intelectuais, devem ter um compromisso para com o ensino educacional de 
seus alunos, devendo adaptar o conteúdo pedagógico para que a criança se 
sinta motivada a se alfabetizar. Pois, a partir de estímulos, todas as crianças 
interagem mais com o meio que as cerca. Mesquita (2015, p. 26), vem 
corroborar com tais alegações afirmando que:

Pensar a sala de aula é trazer para reflexão interrogações acerca da produção 
do conhecimento, da importância das relações interpessoais, do papel que 
cumprem o lúdico e a afetividade no processo de ensino e aprendizagem. 
Isso contribui para que o aprendizado adequadamente organizado resulte 
em desenvolvimento mental e ponha em funcionamento vários processos de 
desenvolvimento.

Deste modo, quando o trabalho pedagógico se realiza por meios 
que envolvam e despertem o interesse dos alunos, a aprendizagem se torna 
prazerosa tanto para os educandos como para os professores.

A instituição educacional na qual o aluno com deficiência intelectual 
está inserido se torna um estímulo e um incentivo para realmente ocorrer o 
desenvolvimento do educando, o ensino deve acontecer de forma relevante 
para os discentes, como afirmam Barbosa e Souza (2016, p. 92 - 93):

A escola torna-se assim, mola propulsora do desenvolvimento, pois lida com 
a constante possibilidade de transformação e afirmação da essência humana, 
favorecendo o desenvolvimento, levando a criança a um estágio mais complexo 
de interação, comportamento e funcionamento intelectual.

Nesse caso, a alfabetização e o letramento das crianças com deficiência 
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intelectual se tornam uma habilidade que deve ser aplicada com dedicação, 
devendo-se utilizar o espaço escolar em prol do desenvolvimento do educando 
(RODRIGUES; RODRIGUES, 2012). Desta maneira, Cavalcante (2012, p. 
18) afirma que:

Assim como qualquer outra criança as com deficiência intelectual podem se 
alfabetizar junto com os seus pares de idade. Claro que vão existir diferenças 
individuais quanto à apropriação do SEA, em todas as crianças. Considerando as 
peculiaridades, as crianças com deficiência intelectual devem ser contempladas 
na prática pedagógica planejada para a turma da qual faz parte.

Os professores que trabalham com alunos com deficiência intelectual 
têm uma grande responsabilidade quanto à aprendizagem e a alfabetização 
destes alunos, no que se refere à mediação dos conhecimentos pertencentes a 
seus alunos, pois,

[...] o papel do professor na aprendizagem da leitura de alunos com deficiência 
intelectual demanda toda uma investigação em relação às oportunidades de 
vivências de leitura que essa criança possui nos meios sociais ao qual ela está 
inserida. Daí se faz essencial um educador que não se limita apenas transmitir 
informações, mas mediar situações significativas e contextualizadas aos seus 
alunos, procurando estabelecer critérios pertinentes, como planejar momentos 
de apreciação literária, manuseio de materiais que fazem parte do cotidiano do 
aluno, ao mesmo tempo ir ampliando os seus conhecimentos em relação a eles 
em ações elaboradas e planejadas para esse fim, de forma que se estabeleça um 
elo entre o que ele tem contato em seu meio social e a escola (RODRIGUES;  
RODRIGUES, 2012, p. 85).

Assim, a partir de um ambiente alfabetizador, onde são oferecidos 
oportunidades e estímulos, consegue-se obter a aprendizagem do aluno 
com deficiência intelectual. Sendo importante ressaltar que o professor 
alfabetizador pode trabalhar com materiais lúdicos com os alunos, pois eles 
ajudam no desenvolvimento de uma forma que os instigam e que trabalhem 
com os interesses deles. A alfabetização torna-se assim, algo satisfatório e 
possível (SEBERINO; OLIVEIRA, 2012). Seberino e Oliveira (2012, p.113), 
também destacam que:

É importante ressaltar, ainda, que o professor que trabalha na alfabetização 
de alunos com déficit intelectual não deve abrir mão dos jogos e brincadeiras 
durante o processo de aquisição da leitura e escrita, já que tais procedimentos 
permitem aos alunos tratar as letras, palavras, nomes, frases e textos como 
objetos com os quais é possível brincar e, assim, de forma menos monótona e 
sem sentido, aprender.

Para proporcionar uma aprendizagem significativa para o aluno, deve-
se, por conseguinte, buscar aperfeiçoar os conhecimentos para que o educando 
seja funcional na sociedade que o cerca. Assim, o ambiente escolar torna-
se essencial para o deficiente intelectual, e é importante para fazer com que 
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ele tenha domínio da alfabetização e do letramento de forma independente. 
Nesse contexto, Rodrigues e Rodrigues (2012, p. 92) afirmam que:

Dentro de uma perspectiva inclusiva, os educadores deverá propiciar aos 
alunos com deficiência intelectual um ambiente favorável a aprendizagem da 
leitura, de forma a planejar ações, realizar uma mudança qualitativa na gestão 
do tempo didático, conciliar o tempo a avaliação das prioridades do ensino 
da leitura, dessa forma sim será possível a formação de leitores autônomos, 
competentes e capazes para atuarem como cidadãos plenos e participativos da 
sociedade que fazem parte como um ser ativo.

Contudo, para o desenvolvimento das habilidades de alfabetização 
e letramento, é necessário que a equipe pedagógica da escola trabalhe em 
conjunto, enriquecendo a formação dos alunos, tenham eles deficiência ou 
não, empenhando para que todos os discentes se tornem alfabetizados e 
letrados, tendo estes um real significado para os mesmo (MARQUES; LIMA, 
2012).

Por fim, podemos perceber que os alunos que possuem deficiência 
intelectual têm a capacidade de se alfabetizar e fazer o uso dessa alfabetização 
a partir do letramento em suas práticas do cotidiano. Sendo que, quando essa 
aprendizagem é bem desenvolvida por parte da equipe escolar obtêm-se com 
eficácia os resultados do aperfeiçoamento dos discentes.

4 Considerações finais

Através deste estudo, podemos perceber que é possível alfabetizar e 
letrar crianças com deficiência intelectual. Porém, observamos também que é 
imprescindível que a escola reveja seus métodos para que realmente todos os 
alunos desenvolvam competências relativas à escolarização.

Assim, essa pesquisa trouxe reflexões a respeito das práticas que 
envolvem a alfabetização e o letramento, buscando garantir que as crianças 
com deficiência intelectual sejam participantes no meio em que estão 
inseridas, trazendo contribuições acerca da aquisição do conhecimento desses 
estudantes.

Deste modo, o ensino das crianças com deficiência intelectual deve 
buscar ter real significado para a vida dos educandos, onde eles sejam inseridos 
socialmente. Sendo importante ressaltar que a escola deve garantir às crianças 
com DI o melhor ensino possível, podendo ser adaptados os conteúdos 
conforme o desenvolvimento deles.

Isto posto, como dito anteriormente, ressaltamos que a escolarização 
dos educandos com deficiência intelectual, devem ter um verdadeiro sentido 
para o aluno, como corrobora Mesquita (2015, p. 140), dizendo que “a 
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educação é um meio de contribuição para a mudança social no que diz respeito 
ao contato com as pessoas, troca de experiência, ensinar e aprender”.

 Desta forma, esta pesquisa, trouxe reflexões a respeito da alfabetização 
e letramento de crianças com DI, sendo possível afirmar que a equipe escolar 
é um auxílio, que visa contribuir com a formação dos discentes.

 Diante disso, podemos concluir com este estudo, que quando há 
a inserção do aluno com deficiência intelectual baseada em preceitos de 
qualidade educacional, os alunos conseguem se desenvolver tornando-se 
capazes de se apropriar de conhecimentos que relacionados à alfabetização e 
ao letramento, terão verdadeiro significado na vida dos discentes.
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Capítulo 16

UM ESTUDO SOBRE EPISTEMOLOGIA 
GENÉTICA, SEGUNDO JEAN PIAGET

Jaqueline Cristina da Silva Carvalho Barbosa1

Joice Cristina da Silva Carvalho2

1 Introdução

Este estudo teve como objetivo indagar a respeito de como ocorre o 
processo de construção do conhecimento, bem como, apresentar a 

teoria desenvolvida por Jean Piaget, buscando identificar o desenvolvimento 
da inteligência.

Desse modo, essa pesquisa teve caráter bibliográfico, onde foram 
analisados artigos, livros, teses e sites conceituados, visando verificar como 
ocorre processo de desenvolvimento cognitivo, sendo assim, um trabalho de 
investigação qualitativa.

Refletindo sobre a importância da teoria do conhecimento, segundo 
Jean Piaget, objetivamos destacar o desenvolvimento cognitivo, tendo como 
base a epistemologia genética, as teorias desenvolvidas por Jean Piaget.

Em vista disso, esta pesquisa foi estruturada e subdividida em seções. 
Sendo que no tópico intitulado “Algumas considerações sobre Jean Piaget”, 
visamos abordar a teoria de Jean Piaget.

Dando sequência, o realizamos um tópico denominado “Breve 
biografia do referido autor”, tivemos como pretensão, realizar brevemente a 
biografia de Jean Piaget. O próximo tópico, “A teoria de Jean Piaget diante 
da construção do conhecimento”, tivemos como propósito verificar a teoria 
chamada epistemologia genética, bem como, buscar verificar como ocorre a 
construção do conhecimento segundo Piaget.

Por fim, o tópico intitulado “Desenvolvimento Cognitivo”, teve como 
propósito, indagar sobre as estruturas que os indivíduos passam para construir 

1 Pós-graduada em Educação especial e inclusiva, Graduada em Pedagogia e licenciatura 
em Filosofia. E-mail: jaqueline1068@yahoo.com.br

2 Graduada em licenciatura em Filosofia e cursando Ciências Sociais. E-mail: 
joicecristina16@yahoo.com.br
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seu conhecimento, que segundo Jean Piaget, são divididos em estágios do 
desenvolvimento.

2 Desenvolvimento

2.1 Algumas considerações sobre Jean Piaget

Nesta seção pretendemos abordar a vida e as contribuições para os 
estudos sobre a aprendizagem e o desenvolvimento humano. Objetivando 
averiguar como surgiu a teoria de Jean Piaget, da mesma maneira que, apontar 
como ocorre o processo construção do conhecimento de um indivíduo.

2.2 Breve biografia do referido autor

Jean Piaget nasceu em Neuchâtel, na Suíça no dia 09 de agosto de 
1896 e faleceu aos 84 anos de idade em Genebra, em 17 de setembro de 1980. 
Durante sua vida Piaget lecionou como professor de filosofia, psicologia e 
sociologia. No início de sua vida, em 1907 com seus 11 anos publicou seu 
primeiro artigo a respeito de um pardal albino.

A partir de 1915 com seus 19 anos, realizou o curso de Ciências 
naturais, e em seguida de Filosofia. Estudou nos laboratórios de G. E. Lipps e 
na clínica psiquiátrica de Bleuer, foi assim que adquiriu uma convicção com a 
psicologia. Com seus 22 anos concluiu sua tese de doutorado a respeito sobre 
Biologia.

A partir de então Piaget decidiu viver em Zurique, em que conduziu 
sua vida trabalhando como psicólogo clínico e experimental.

Em 1919, com seus 23 anos Piaget, mudou-se para Paris, decidindo 
dar continuidade aos estudos, onde segue os cursos de psicologia, lógica, 
epistemologia e filosofia das ciências. Começou a trabalhar no laboratório 
de Alfred Binet, foi assim em que teve uma proximidade diretamente com 
pensamento dos pacientes. Com base nisto, Piaget iniciou um estudo sobre o 
desenvolvimento cognitivo, observando a evolução da criança de acordo com 
a sua idade.

De acordo com Nogueira e Leal (2015, p.124), “Piaget passou, então, 
a se interessar pelo desenvolvimento infantil e a observar que as crianças de 
uma mesma idade costumavam cometer os mesmos erros nos testes”.

Piaget casou-se e teve três filhos, e passou a observar e a estudar o 
desenvolvimento cognitivo de seus filhos, dedicando assim, a escrever seu 
estudo sobre as origens da inteligência na criança. De acordo com Seber 
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(1997, p. 38):
Em outras palavras, Piaget elabora a psicologia genética porque deseja 
investigar o processo de formação psicológico das noções que pretende 
compreender, a fim de estabelecer uma formalização das progressivas etapas 
do desenvolvimento dos conhecimentos. Julga importante apoiar suas 
hipóteses e possíveis conclusões em observações experimentais. Dessa maneira, 
decide pesquisar a criança em desenvolvimento, desde o nascimento até a 
adolescência. Sua preocupação é, portanto, epistemológica: desvendar os 
processos do conhecimento na sua evolução. Está constituída a epistemologia 
genética, uma ciência interdisciplinar separa da filosofia e, no entanto, ligada a 
todas as ciências humanas e também a biologia.

Em 1936, Jean Piaget publica o primeiro volume da trilogia referente 
ao estudo da inteligência da criança sendo eles: O nascimento da inteligência 
na criança, A construção do real na criança, A formação do símbolo na criança.

Com o decorrer dos anos Jean Piaget, publicou diversos trabalhos 
sobre seus estudos. Aos seus 84 anos, faleceu em Genebra.

3 A teoria de Jean Piaget diante da construção do conhecimento

Jean Piaget desenvolveu uma teoria chamada epistemologia genética, 
sendo este um procedimento fundamental em que elabora uma observação 
sobre a origem da construção do conhecimento, bem como o funcionamento 
cognitivo desde o nascimento. Objetivando assim realizar um estudo 
observando crianças.

Jean Piaget teve três filhos, sendo eles, Jacqueline, Lucienne e Laurent, 
ele estudou o desenvolvimento cognitivo de seus três filhos, realizando 
registros sobre cada etapa, para posteriormente realizar estudos sobre o 
desenvolvimento cognitivo, desde a infância até a fase adulta. A esse respeito 
Wadsworth (2003, p. 9), afirma que,

Piaget desenvolveu uma técnica clínico-descritiva que se tornou uma marca 
do seu trabalho. Ela desenvolvia, essencialmente, perguntas individuais às 
crianças, sobre questões cuidadosamente selecionadas, e o registro de suas 
respostas e dos seus raciocínios para as respostas. Em outros casos, os dados 
não eram mais do que observações do comportamento do bebê. 

Davis e Oliveira (1994), p. 37, ainda afirmam que
Jean Piaget é o mais conhecido dos teóricos que defendem a visão interacionista 
de desenvolvimento. [...] dedicou-se a investigar cientificamente como se forma 
o conhecimento. Ele considerou que se estudasse cuidadosa e profundamente 
a maneira pela qual as crianças constroem as noções fundamentais de 
conhecimento lógico, tais como as de tempo, espaço, objeto, causalidade etc., 
poderia compreender a gêneses e a evolução do conhecimento humano.
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Deste modo, podemos afirmar que Piaget acredita que o meio físico e 
social a partir de uma organização e de adaptação ajuda no desenvolvimento 
intelectual dos indivíduos, assim, é importante a interação com outras pessoas, 
para que o processo de desenvolvimento dos indivíduos seja construído. 
Dentro desta perspectiva, Seber (1997, p. 44) afirma que,

É, portanto, interagindo com tudo o que a rodeia, com o meio, que a criança 
constrói sua inteligência, ao mesmo tempo que estrutura esse meio. Piaget 
acentua a importância de compreender a simultaneidade dessas construções 
retraçando as etapas de tal interação.

Faz-se importante afirmar a relevância que essa interação desenvolve 
sobre o meio nas crianças, pois, é importante ressaltar que essa interação 
assume papel fundamental na construção do conhecimento. Assim, podemos 
entender que o conhecimento, se desenvolve em um processo, sendo este 
contínuo e progressivo assim, Seber (1997, p. 38) nos apresenta que:

Piaget parte da ideia de que o conhecimento não é um estudo, mas sim um 
processo e como tal deve ser considerado sob o ângulo do seu desenvolvimento 
no tempo. Definido como um processo contínuo, suscetível de progressos, 
o conhecimento é essencialmente a passagem de um nível de menor 
conhecimento para um outro de conhecimento mais amplo.

De acordo com Jean Piaget (1966, p. 15)
A inteligência é uma adaptação. Para aprendermos a suas relações com a vida, 
em geral, é preciso, pois, definir que relações existem entre o organismo e o 
meio ambiente. Com efeito, a vida é uma criação continua de formas cada vez 
mais complexas e o estabelecimento de um equilíbrio progressivo entre essas 
formas e o meio.

Para entender o processo de construção do conhecimento Jean Piaget, 
compreende quatro conceitos básicos, sendo estes: esquema, assimilação, 
acomodação e equilibração. Tais conceitos são usados para entender como 
ocorre o processo de desenvolvimento cognitivo. Vamos definir brevemente 
tais concepções.

Piaget usou o termo esquema, para denominar fenômenos ligados 
a memória. Os esquemas mudam conforme o desenvolvimento da mente, 
tornando-se mais refinados. Wadsworth (2003, p. 16) afirma que os 
esquema “são as estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os indivíduos 
intelectualmente se adaptam e organizam o meio.” Assim sendo, Wadsworth 
(2003, p. 17), continua afirmando que

[...] os esquemas sensório-motores a criança se desenvolvem até se 
transformarem nos esquemas do adulto. Imagine, se você quiser, um arquivo 
na cabeça da criança. No momento do nascimento, o arquivo contém somente 
poucas fichas amplas nas quais tudo está escrito. À medida que a criança se 
desenvolve, mais fichas são necessárias para conter as mudanças de classificação.
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Percebe-se, então, que os esquemas são estímulos que são criados pelas 
crianças e aperfeiçoados com o decorrer do tempo. Sendo que o esquema pode 
ser entendido como uma organização da estrutura intelectual. Ao nascerem 
às crianças não possuem experiências, sendo assim, de acordo com que é 
apresentado estímulos são criados esquemas que são construídos e ampliados 
de diversas formas conforme forem apresentados novos incentivos.

A assimilação, segundo Jean Piaget (1966, p. 17) é uma “estruturação 
por incorporação da realidade exterior a formas devidas à atividade do 
sujeito”. Assim, podemos afirmar que a assimilação é um processo cognitivo 
que visa incorporar novos dados os esquemas formados anteriormente. A esse 
respeito, Piaget (1966, p. 18) nos apresenta que, “A assimilação nunca pode 
ser pura, visto que, ao incorporar os novos elementos nos esquemas anteriores, 
a inteligência modifica incessantemente os últimos para ajustá-los aos novos 
dados”.

Deste modo, a assimilação, consiste em estabelecer um novo dado aos 
esquemas já existentes. Wadsworth (2003, p. 20) nos afirma que,

Assimilação é uma parte do processo pelo qual o indivíduo cognitivamente se 
adapta ao meio e o organiza. O processo de assimilação possibilita a ampliação 
dos esquemas. Ele não explica as suas transformações. Nós sabemos que os 
esquemas se transformam. Os esquemas dos adultos são diferentes daqueles 
das crianças. Piaget descreveu e explicou essas transformações pelo processo 
de acomodação.

A acomodação, segundo Wadsworth (2003, p. 20), “é a criação de novos 
esquemas ou a modificação de velhos esquemas. Ambas as ações resultam em 
uma mudança na estrutura cognitiva (esquemas) ou no seu desenvolvimento”.

Em vista disso, podemos entender que a acomodação são experiências 
novas que modificam os esquemas já estruturados, gerando assim, uma 
modificação das estruturas mentais, complementando assim o indivíduo. 
Wadsworth (2003, p. 20;21, grifos do autor), ainda complementa que,

Ocorrida a acomodação, uma criança pode tentar assimilar o estímulo, 
novamente. Uma vez modificada a estrutura cognitiva, o estímulo é 
prontamente assimilado. [...] Nas concepções de esquema, aqui usadas, está 
implícita a ideia de que os esquemas são construídos sobre as experiências 
repetidas. Os esquemas refletem o nível atual, da criança, de compreensão 
e conhecimento do mundo. Os esquemas são, por ela, construídos. Como 
construções, os esquemas não são cópias exatas da realidade. Suas formas são 
determinadas pela assimilação e acomodação da experiência e, com o passar do 
tempo, elas se tornam cada vez mais próximas da realidade. [...] Os processos 
de assimilação e acomodação, que transformam os esquemas primitivos do 
bebê em esquemas mais sofisticados com os esquemas dos adultos, obviamente, 
tomam anos.
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Deste modo, entendemos que a partir do desenvolvimento do 
indivíduo, são criadas novas estruturas cognitivas e com elas, novos 
experiências, possibilitando assim que o sujeito se desenvolva por completo, 
pois, a partir do contato com novos estímulos é possível a apropriação de 
novos conhecimentos.

Assim sendo, percebemos que os processos de assimilação e acomodação 
são indispensáveis para o desenvolvimento progressivo de um indivíduo. Pois, 
o desenvolvimento cognitivo é dependente de tais processos.

Sobre a equilibração, Davis e Oliveira (1994, p. 37. grifo original), 
declaram que, “todo organismo vivo [...] procura manter um estado de 
equilíbrio ou de adaptação com o seu meio. O processo dinâmico e constante 
do organismo buscar um novo e superior estado de equilíbrio é denominado 
processo de equilibração majorante”. Logo, a equilibração é uma condição 
necessária para a estruturação do processo cognitivo.

A equilibração majorante é definida como um momento de equilíbrio nas 
trocas entre o sujeito e os meios físico e sociocultural. Esse equilíbrio é 
sempre instável, segundo Piaget, posto que sempre surgem novos desafios 
na interação entre o sujeito e o meio. Por conseguinte, diante de uma 
situação de desafio, o equilíbrio é perdido e, com isso, o sujeito entre em 
uma situação de desequilíbrio (ou desadaptação). Para recuperar o equilíbrio 
perdido, o indivíduo precisará mobilizar dois mecanismos da inteligência: a 
ASSIMILAÇÃO e a ACOMODAÇÃO (Nogueira e Leal, 2015, p.124, grifos 
das autoras).

Jean Piaget (1966, p. 18), ainda reafirma que “a adaptação só se 
considera realizada quando atinge um sistema estável, isto é, quando existe 
equilíbrio entre a acomodação e a assimilação”.

Contudo, podemos perceber que os quatro conceitos básicos 
formulados por Jean Piaget, são fundamentais para a entendermos como 
ocorre o processo de construção do desenvolvimento cognitivo. Wadsworth 
(2003, p. 23 - 24) vem nos afirmar que,

Do ponto de vista conceitual, é desta maneira que se processam o crescimento 
e o desenvolvimento cognitivo em todas as suas fases. Do nascimento até a 
fase adulta, o conhecimento é construído pelo indivíduo, sendo os esquemas 
do adulto construídos a partir dos esquemas da criança. Na assimilação, o 
organismo encaixa os estímulos a estrutura que já existe; Na acomodação, 
o organismo muda a estrutura para encaixar o estímulo. O processo de 
acomodação resulta numa mudança qualitativa na estrutura intelectual 
(esquemas), enquanto que a assimilação somente acrescenta à estrutura 
existente uma mudança quantitativa. [...] Equilibração é o mecanismo 
interno que regula esses processos. Este é um processo alto-regulatório. Do 
mesmo modo que nós nos adaptamos biologicamente ao mundo que nos 
cerca, o desenvolvimento da mente – desenvolvimento intelectual – é também 
um processo de adaptação.
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3.1 Desenvolvimento cognitivo

Segundo Jean Piaget, podemos perceber que o processo de 
desenvolvimento cognitivo ocorre de maneira estruturada conforme cada 
período vivenciado pelo individuo, pois o conhecimento é construído no 
decorrer do tempo, conforme as trocas de experiências desenvolvidas no meio. 
Nesse sentido Seber (1997, p.60 - 61) afirma que, “As construções cognitivas 
se efetivam, portanto, no decorrer das interações”.

Portanto a construção do conhecimento é consequência das interações 
realizadas com o meio, por qual somos expostos. Desde modo, as trocas 
de experiências são fundamentais para a constituição do desenvolvimento 
cognitivo. A esse respeito, Seber (1997, p.62):

Construídas no decorrer das interações, as estruturas cognitivas evoluem 
mediante a influência recíproca de fatores externos, do meio, e de fatores 
internos, próprios da organização intelectual. Os objetos a ser conhecidos 
pertencem ao meio, enquanto a inteligência é atividade do sujeito, que pouco 
a pouco se torna capaz de conhecer as coisas próprias do seu meio mediante 
várias construções sucessivas, o que lhe permite uma aproximação cada vez 
maior com essa realidade.

Assim, compreendemos que para Piaget, o desenvolvimento ocorre a 
partir de várias mudanças nas estruturas cognitivas. Sendo que essas mudanças 
ocorrem a partir da interação e envolvimento com o meio, resultando assim 
em um processo de contínuo desenvolvimento.

Segundo Jean Piaget, o desenvolvimento cognitivo é organizado 
em etapas ou fases, que ele denominou por estágios de desenvolvimento. 
Assim, conforme cada etapa é desenvolvida no indivíduo uma nova estrutura 
cognitiva. Segundo Davis e Oliveira (1994, p.39), “cada etapa define um 
momento de desenvolvimento ao longo do qual a criança constrói certas 
estruturas cognitivas”.

Em sua teoria, Piaget nos apresenta que os indivíduos desenvolvem 
seu cognitivo de forma contínua, e assim, ele interpretou e dividiu esse 
desenvolvimento em estágios. Piaget organizou os estágios do desenvolvimento 
cognitivo em quatro etapas, sendo elas: sensório- motor, pré-operatório, 
operacional concreto e operacional formal. Tais etapas são divididas por idade, 
desde o nascimento até a fase adulta.

De acordo com Wadsworth (2003, p. 32) “O desenvolvimento é 
concebido como um fluxo contínuo de modo cumulativo, em que cada nova 
etapa é construída sobre as etapas anteriores, integrando-se a elas”. Assim, 
percebe-se que o desenvolvimento intelectual é construído a partir das 
experiências que obtivemos em uma etapa anterior, que o desenvolvimento 
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cognitivo ocorre quando ampliamos nosso conhecimento. Segundo Nogueira 
e Leal (2015, p.129),

Esses períodos foram pensados por Piaget em idades mais ou menos aproximada, 
ou seja, nem sempre correspondem à idade cronológica da criança avaliada. 
Dentro de cada um dos quatro períodos, e entre todos os diferentes sujeitos, 
os ritmos de desenvolvimento variam consideravelmente. È evidente que todas 
as crianças passarão por esses períodos e os superarão mais cedo ou mais tarde, 
dependendo ou não somente das condições de desenvolvimento biológico de 
cada uma, mas também do desenvolvimento nos meios sociocultural e familiar 
que vivem.

Assim, o contato com o meio social, é um facilitador para o 
desenvolvimento, porque a partir da troca de experiências são expostos novos 
condições para um bom desempenho intelectual. Sendo assim, a interação 
social, é primordial para o desenvolvimento cognitivo e intelectual.

Piaget vem nos afirmar que (1999, p.14) “[...] vamos descrever a evolução 
da criança e do adolescente. Deste ponto de vista, o desenvolvimento mental 
é uma construção contínua, comparável à edificação de um grande prédio 
que, à medida que se acrescenta algo ficará mais sólido [...]”. Apresentaremos 
brevemente, as características de cada estágio do desenvolvimento intelectual 
e cognitivo.

3.2 Estágio sensório-motor

Está etapa do desenvolvimento vai desde o nascimento até, 
aproximadamente os 2 anos de idade. Uma criança recém nascida, desenvolve 
inicialmente “reflexos sensório- motores hereditários e instintivos têm a função 
de satisfazer o impulso básico de nutrição”( Nogueira e Leal, 2015, p.130).

Segundo Jean Piaget, algumas das reações comuns das crianças em 
suas primeiras semanas de vida são: “os reflexos de sucção e de preensão, os 
gritos e fonações, os gestos e atitudes dos braços, da cabeça ou do tronco etc” 
(PIAGET, 1966, p. 34).

Percebe-se então, que é a partir do desenvolvimento sensório-motor 
que as crianças realizam sua adaptação ao meio, esta fase é muito relevante para 
o desenvolvimento da criança, pois, é a partir dela que se inicia o progresso 
intelectual e cognitivo.

Este período pode ser entendido como o mais complexo do 
desenvolvimento, pois é nele que a criança explora seu próprio corpo, realiza 
movimentos para conhecer objetos, Rappaport e outros (1981, p. 67) afirma 
que nesse estágio,

Irá ocorrer a organização psicológica básica em todos os aspectos (perceptivo, 
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motor, intelectual, afetivo e social). Do ponto de vista do autoconhecimento, 
o bebê irá explorar seu próprio corpo, conhecer os seus vários componentes, 
sentir emoções, estimular o ambiente social e ser por ele estimulado, e assim 
ira desenvolver a base do seu autoconceito. Este autoconceito estará alicerçado 
no esquema corporal, isto é, na ideia que a criança forma de seu próprio corpo.

Segundo Piaget, é neste período que a criança desenvolve sua mente de 
maneira extraordinária, pois, o desenvolvimento que ocorre nesta fase, é a que 
vai determinar o curso da evolução cognitiva do indivíduo.

De acordo com Wadsworth (2003, p. 40), “Piaget dividiu o 
desenvolvimento sensório- motor em seis períodos, nos quais emergem, 
progressivamente, padrões de comportamento cada vez mais complexos”.

Cada um desses seis períodos são divididos em etapas de desenvolvimento 
por meses das crianças, sendo elas - aproximadamente: período 1: de 0 – 1 
mês, Reflexo; período 2: 1 – 4 meses, Primeiras diferenciações; período 3: 
de 4 – 12 meses, Reprodução; período 4: de 8 – 12 meses, Coordenação de 
esquemas; período 5: 12 – 18 meses, Experimentação; período 6:de 18 – 24 
meses, Representação.

O primeiro período que se ocorre do nascimento até um mês de vida, 
os bebês desenvolvem basicamente atividades como a sucção. Assim, este 
período é marcado pelos reflexos e instintos.

O segundo período, denominado Primeiras Diferenciações, ocorre de 
1 a 4 meses, durante este período, percebe-se a evolução da criança, porque 
são criados novos comportamento, são melhor desenvolvidas a coordenação 
na criança, a esse respeito, Wadsworth (2003, p. 43), afirma que

Durante este período, vários comportamentos novos aparecem. Chupar o 
dedo polegar frequentemente torna-se habitual e reflete o desenvolvimento 
de alguma coordenação mão-boca; o movimento dos objetos começa a ser 
seguido pelos olhos (coordenação da visão); e a cabeça movimenta-se em 
direção aos sons (coordenação da visão-audição).

O período 3, que ocorre de 4 aos 8 meses de idade, é o da Reprodução, 
em tal etapa, o desenvolvimento motor está mais avançado e as crianças 
interagem mais com o meio em que estão inseridas, passando a reproduzir e 
repetir as interações que ocorrem em sua volta. A coordenação de esquemas 
é o 4º período e ocorre do 8º ao 12º mês. De acordo com Jean Piaget (1966, 
p. 202, 203),

Do ponto de vista do funcionamento da inteligência, esta quarta fase assinala, 
com efeito, um progresso muito sensível sobre o precedente. [...] Logo, a ação 
deixa de funcionar por simples repetição e passa a admitir, dentro do esquema 
principal, toda uma série mais ou menos longa de esquemas transitivos. 
Portanto, há simultaneamente uma distinção entre o fim e os meios e 
uma coordenação intencional dos esquemas. O ato inteligente está assim 



234
Cristina R. Eliezer  |  Bruna B. da Rocha  |  Rebeca F. Ivanicska

constituído, não se limitando a reproduzir, pura e simplesmente, os resultados 
interessantes, mas a atingi-los graças a novas combinações.

No 5º período, denominado “Invenções de novos meios”, ocorrendo 
dos 12 aos 18 meses, a partir deste período, a criança começa a experimentar 
novas coisas. Assim, segundo Piaget (1966,p.250) “[...] a quinta fase reconhece-
se pelo aparecimento de um tipo superior de coordenação dos esquemas: a 
coordenação dirigida pela busca de novos “meios” ”.

O 6º e último período do estágio sensório-motor, é o da Representação 
que vai dos 18 aos 24 meses. Neste período a criança passa a fazer representações 
mentais. A criança passa a representar mentalmente um evento antes da 
experimentação, assim, as ações desenvolvidas pela criança são realizadas 
mentalmente antes das ações motoras. A esse respeito, Wadsworth (2003, p. 
58), acrescenta que,

Assim sendo, uma criança torna-se apta a construir mentalmente possíveis 
soluções executando possíveis sequências de ações em sua cabeça (em 
representações). Em torno de dois anos esta capacidade se desenvolve 
gradualmente a partir de comportamentos sensório-motores. Neste estágio a 
criança pode chegar a soluções para problemas motores simples sem a ajuda 
da experimentação sensório-motora ou sem o auxílio de experiências atuais.

Deste modo, podemos afirmar que o desenvolvimento sensório motor 
é um período de muito aprendizado e progresso, pois é onde são criados os 
primeiros esquemas, sendo desenvolvida muito a área sensório-motora. No 
fim deste estágio a criança começa a desenvolver aspectos relacionados à 
linguagem, e de outras habilidades.

3.3 Estágio do desenvolvimento pré-operatório

Esta etapa do desenvolvimento ocorre dos dois anos aos sete anos de 
idade, neste estágio, a criança adquire mudanças importantes e significativas 
no seu desenvolvimento, uma das mudanças é a linguagem, pois, a partir dela 
a criança torna-se capaz de se comunicar e comunicar suas ações. A criança 
torna-se capaz também de pensar e realizar representações mais ativas.

Piaget afirma que, as crianças tornam-se capazes de “reconstruir suas 
ações passadas sob forma de narrativas, e de antecipar suas ações futuras pela 
representação verbal” (Jean Piaget. 1999, p. 24). A linguagem segundo Piaget, 
permite

ao sujeito contar suas ações, fornece de uma só vez a capacidade de reconstruir 
o passado, portanto, de evocá-lo na ausência de objetos sobre as quais se 
referiram as condutas anteriores, de antecipar as ações futuras, ainda executadas, 
e até substituí-las, às vezes, pela palavra isolada, sem nunca realizá-las. Este é o 
ponto de partida do pensamento.
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Assim sendo, a linguagem empenha fator crucial para o desenvolvimento 
cognitivo neste período, pois, ela possibilita interação e aprendizagem no meio 
em que a criança está inserida.

Neste estágio as crianças apresentam características desenvolvidas 
no decorrer do desenvolvimento pré-operatório sendo, que uma dessas 
características, a mais marcante trata- se do pensamento egocêntrico.

A respeito do pensamento egocêntrico, podemos afirmar que a criança 
vê a realidade a partir do seu ponto de vista, sem pôr em conta o pensamento 
do outro. Assim, a criança acredita que todo mundo pensa da mesma forma 
que ela, não obtendo reflexão sobre o pensamento dos outros. Wadsworth 
(2003, p. 102), declara que,

No período dos dois aos sete anos, o desenvolvimento cognitivo e o 
desenvolvimento afetivo não estão parados. Ao contrário, eles estão em contínua 
mudança, com os processos de assimilação e acomodação constantemente 
resultando na construção de uma nova e enriquecida maquinaria cognitiva 
(estruturas cognitivas).

3.4 Estágio do desenvolvimento operacional concreto

Tal período se inicia aproximadamente aos sete anos de idade e vai até os 
doze anos de idade. Este período é marcado pelo progresso no desenvolvimento 
mental, pois nesta fase surgem novas construções e significações para os 
indivíduos, porque, neste período inicia-se principalmente as relações de 
interação com outros indivíduos, saindo assim do pensamento egocêntrico.

Do ponto de vista das relações interindividuais, a criança, depois dos sete 
anos, torna-se capaz de cooperar, porque não confunde mais seu próprio 
ponto de vista com o dos outros, dissociando-os mesmo para coordená-los. 
Isso é visível na linguagem entre as crianças. As discussões tornam-se possíveis, 
porque comportam compreensão a respeito dos pontos de vista do adversário 
e procuram justificações ou provas para afirmação própria. As explicações 
mútuas entre as crianças se desenvolvem no plano do pensamento e não 
somente no da ação material. A linguagem “egocêntrica” desaparece quase 
totalmente e os propósitos espontâneos da criança testemunham, pela própria 
estrutura gramatical, a necessidade de conexão entre as ideias e de justificação 
lógica (PIAGET, 1999, p.41).

No decorrer deste período, a criança, cria processos relacionados ao 
pensamento lógico. Assim, “surgem os esquemas para as operações lógicas de 
seriação e de classificação e ocorre o aperfeiçoamento dos conceitos de causalidade, 
de espaço, de tempo e de velocidade” (WADSWORTH, 2003, p. 104).

Percebemos, então, que neste estágio a criança já estabelece e 
compreende regras, obtendo noção e cooperação. Nesta etapa o pensamento 
da criança passa as ser capaz de resolver problemas, dando conta de seu 
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pensamento e suas ideias e significações. Nogueira e Leal, (2015, p.136), vem 
nos afirmar que,

Com essa nova qualidade de pensamento, o sujeito passa a ser capaz de seriações 
qualitativas. Ele consegue, por exemplo, construir uma série de bastões sobre 
uma mesa, comparando um com o outro por meio de um método operatório, 
sem erros. Por conseguinte, a criança é capaz de supor a operação inversa, ou 
seja, a reversibilidade operatória (aquilo que se faz no pensamento pode ser 
desfeito), ou ainda, de intercalar novos elementos depois de ter finalizado a 
seriação.

A partir deste estágio, a criança passa a ter uma noção de avaliações de 
suas ideias, bem como, distinguir e compreender a resolução de problemas 
concretos, possibilitando, assim, o desenvolvimento de seu cognitivo.

3.5 Estágio das operações formais

Este estágio é desenvolvido dos doze anos de idade em diante, neste 
estágio, o indivíduo já tem o desenvolvimento cognitivo e mental, a partir dos 
doze anos de idade a criança já é capaz de se concentrar e resolver problemas 
logicamente, usando seu raciocínio. Isso significa que “a qualidade potencial 
do seu pensamento ou raciocínio (comparado com o potencial do pensamento 
“adulto”) atinge seu máximo quando as operações formais encontram-se 
plenamente desenvolvidas”.

Sendo assim, este estágio, é marcado com as operações formais que 
o indivíduo já domina, podendo assim, estruturar seu pensamento. Neste 
estágio então, o indivíduo possui o pensamento mais complexo e completo.

Várias estruturas emergem durante a construção das operações formais. O 
raciocínio hipotético-dedutivo é a capacidade de pensar sobre o hipotético tanto 
quanto sobre o real, bem como a capacidade de deduzir conclusões de premissas 
hipotéticas. O pensamento científico-indutivo é o raciocínio do específico ao 
geral; [...] Aqueles que desenvolveram o raciocínio formal podem explorar 
todas as relações possíveis presentes nos problemas concretos ou hipotéticos. 
A abstração reflexiva consiste na abstração do conhecimento novo a partir 
do conhecimento existente, ganho pela reflexão ou pensamento (Wadsworth, 
2003, p. 104, grifos originais).

Neste período são consolidadas as aprendizagens desenvolvidas 
anteriormente. Assim, o indivíduo possui maior grau de experiência. Mas 
temos que compreender que nem todos os indivíduos desenvolvem as 
operações formais, mas, todos tem capacidade para desenvolvê- los. Segundo 
Jean Piaget (1999, p. 60),

As operações formais fornecem ao pensamento um novo poder, que consiste 
em destacá-lo e libertá-lo do real, permitindo-lhe, assim, construir a seu modo 
as reflexões e teorias. A inteligência formal marca, então, a libertação do 
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pensamento [...].

Contudo, podemos perceber a partir da teoria do desenvolvimento de 
Jean Piaget, que, aprendemos e nos desenvolvemos desde o nascimento até o 
último momento de nossas vidas, estamos em constante aprendizado, pois, na 
vida em um geral, temos contato com diversas coisas e então criamos novos 
conhecimentos e experiências, desenvolvendo assim mudanças nos esquemas 
já existentes, continuando havendo mudanças nos esquemas ao longo da vida 
do indivíduo.

Percebemos assim, que nos desenvolvemos plenamente, pois possuímos 
competências necessárias para aprender e nos desenvolver intelectualmente e 
cognitivamente.

Wadsworth (2003, p. 102), declara que, “a cada novo nível de 
desenvolvimento cognitivo, os níveis anteriores são sempre incorporados 
e integrados”. Assim, a cada progresso no desenvolvimento, o indivíduo 
vai adquirindo novos esquemas construindo assim uma boa estrutura no 
desenvolvimento cognitivo.

4 Considerações finais

Através deste estudo, podemos perceber então, que Piaget, em sua 
teoria genética, nos mostra como ocorre em etapas o processo de construção 
do desenvolvimento de um indivíduo. Piaget assim, nos propõe refletir sobre 
os processos cognitivos, bem como as mudanças que ocorrem no decorrer de 
tais métodos.

A partir dessa pesquisa, objetivamos destacar a relevância sobre a 
aprendizagem e o desenvolvimento humano, destacados que por Jean Piaget, 
e faz-se necessário salientar como Piaget compreende o avanço contínuo do 
desenvolvimento humano. Em sua teoria, Piaget nos demonstra que o ser 
humano está sempre em um contínuo desenvolvimento, assim ele concebe 
uma teoria subdivida em quatro estágios, tivemos por objetivo, demonstrar 
nessa pesquisa os principais pontos desenvolvimento de cada estágio.

Cada avanço, cada nova construção ou reconstrução é caracterizada pela 
presença de capacidades para tipos de raciocínios qualitativamente diferentes. 
O tipo de raciocínio do nível seguinte de desenvolvimento é sempre superior 
ao raciocínio dos níveis anteriores (WADSWORTH, 2003, p. 159).

Assim, essa pesquisa trouxe reflexões a respeito das práticas que 
envolvem o desenvolvimento mental e cognitivo das crianças, nos dando 
condições de refletir sobre a construção do conhecimento que ocorre a partir 
do nascimento de um indivíduo até o fim de sua vida, pois, todos estão em 
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constante aprendizado.
Desta forma, esta pesquisa, objetivou trazer foco no sujeito e no seu 

processo de construção do conhecimento investigando cientificamente a sua 
formação, tendo como base os estudos e a teoria de Jean Piaget.

Piaget, em sua teoria nos apresenta que para entender como ocorre 
o processo de desenvolvimento cognitivo, é preciso compreender quatro 
conceitos, sendo eles esquema, assimilação, acomodação e equilibração. Tais 
conceitos foram citados anteriormente.

A pesquisa obteve como metodologia científica empregada a pesquisa 
partir de levantamento bibliográfico, sendo assim, o trabalho realizado 
objetivou realizar uma investigação qualitativa.

Diante disso, podemos concluir com este estudo, que o desenvolvimento 
intelectual ocorre a partir de experiências e perante a construção de sucessivas 
práticas de construir e reconstruir o nosso conhecimento. Utilizando como base 
a teoria de Jean Piaget, ainda podemos afirmar interação os outros indivíduos 
ajudam na evolução do desenvolvimento, assim sendo, concluímos com essa 
pesquisa o objetivo de demonstrar brevemente, como ocorre o processo de 
desenvolvimento cognitivo utilizando como base a teoria de Jean Piaget.
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1 Introdução

A educação superior tem por finalidade formar diplomados nas 
diferentes áreas do conhecimento aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 
bem como incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

De acordo com o artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 - CF/88 
“as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988). Assim, esse princípio 
retrata que o ensino, a pesquisa e a extensão devem ser ofertadas de forma 
igualitária e essa oferta deve garantir que caminhem juntos para a formação 
integral dos estudantes dentro das Universidades.

Partindo dessa premissa entendemos que a educação superior tem 
como um de seus princípios formar cidadãos conscientes, capazes de contribuir 
ativamente para melhoria de nossa sociedade, e para que isso ocorra, uma das 
estratégias que a universidade utiliza para essa formação é baseada na efetiva 
relação do acadêmico com a comunidade, seja para se situar historicamente, 
para se identificar culturalmente ou para referenciar sua formação com os 
problemas que um dia terá que enfrentar (BRASIL, 1999).

1 Graduanda em Pedagogia, pela Universidade Federal de Lavras.
2 Graduando de Engenharia de Controle e Automação, pela Universidade Federal de Lavras.
3 Graduado em Filosofia, pela Universidade Federal de Lav
4 Professora Doutora do Departamento de Educação - Universidade Federal de Lavras
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Esse capítulo visa refletir sobre a extensão universitária como um 
dos alicerces sobre o qual se sustenta o tripé que caracteriza as universidades 
brasileiras. Posto isso, além da CF/88 versar sobre esse tema a Lei de diretrizes 
e bases da educação nacional - 9394/96 também dispõe no inciso VII do artigo 
43 que a Educação Superior tem a função de “promover a extensão, aberta 
à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição” (BRASIL, 1996).

Essa reflexão sobre a extensão universitária acontece no âmbito de uma 
ação extensionista, realizada pela Universidade Federal de Lavras - UFLA/
MG em parceria com o município de Lavras/MG, intitulada Programa de 
Apoio Pré-Universitário – Pré-Uni. O Pré- Uni é um curso pré-vestibular 
que visa dar condições para que jovens e adultos, oriundos de famílias com 
alta vulnerabilidade socioeconômica e que estudaram em escolas públicas do 
município de Lavras, se prepararem para processos seletivos de ingresso no 
ensino superior ou demais concursos que vierem a prestar. A proposta ainda 
apresenta uma oportunidade formativa para os estudantes de graduação e pós 
graduação da Universidade, pois ambos ao ministrarem as aulas em disciplinas 
do cursinho, adquirirem experiência em docência. Assim, o objetivo é 
apresentar as ações desenvolvidas no cursinho na docência e gestão feitos pelos 
alunos da Universidade, evidenciando os aspectos da extensão presentes neste 
programa e sua importância para a comunidade local.

2 A extensão e o Programa de Apoio Pré-Universitário - PRÉ-UNI

A UFLA tem pioneirismo na extensão desde a década de 20, conforme 
descreve o histórico da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC, 
hospedada na página oficial dessa instituição, e hoje com a participação de 
docentes, alunos, e técnicos tem o resultado de uma interação instituição-
comunidade, exercitando no dia-a-dia, a extensão como “processo educativo, 
cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, 
viabilizando a relação transformadora entre a Instituição e a Comunidade”. 
(UFLA, 2015).

Atualmente a Universidade vem enfrentando diversos desafios 
impostos a ela, tanto pela sociedade quanto pelo próprio Estado, mas levando 
em consideração o seu papel social e em consonância com o Art. 207 da 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), as universidades não podem 
deixar de cumprir a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a extensão. 
Ainda, nos últimos anos é notória a intensificação da demanda pelo ensino 
superior em decorrência da expansão do ensino básico, da urbanização e das 
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transformações do mercado de trabalho, com profundas repercussões no 
desemprego, sobretudo entre os jovens. As políticas de expansão mediante 
a privatização do ensino superior brasileiro não favoreceram o acesso dos 
egressos do ensino médio que dependem essencialmente do ensino público 
para prolongar sua escolarização. Assim, em 2004, a partir de uma parceria 
entre a UFLA e a Prefeitura Municipal de Lavras, foi criado o Pré-Uni, 
visando garantir a oportunidade de acesso dos estudantes de escolas públicas 
do município e de pessoas que demonstrem vulnerabilidade socioeconômica à 
uma educação de qualidade, socialmente referenciada, visando o ingresso dos 
candidatos ao ensino superior.

Enquanto curso preparatório para ingresso no ensino superior, o 
Pré-Uni visa dar condições para que jovens e adultos, oriundos de famílias 
com vulnerabilidade socioeconômica, que estudaram em escolas públicas de 
Lavras, se prepararem para o processo seletivo ou demais concursos que vierem 
a prestar. Além disso, esse projeto também oferece oportunidade para que 
alunos de graduação e pós-graduação da UFLA possam ministrar disciplinas, 
adquirindo experiência e proximidade com a docência, mediados por um 
coordenador do projeto que os auxilia na parte pedagógica, metodológica e 
do conteúdo ministrado.

O Pré-Uni, enquanto programa de extensão universitária, não se trata 
de uma iniciativa isolada, senão que reflete a preocupação nacional com a 
problemática do acesso à universidade pública e com o aumento da demanda 
da população pelo ensino superior impulsionada pela expansão do ensino 
básico, pela urbanização e pelas transformações do mercado de trabalho. 
É neste quadro mais global da sociedade que vamos observar um aumento 
considerável na demanda pelo ensino superior, e consequentemente, maior 
desproporção na relação candidato/vaga nos últimos anos, fenômeno que 
intensificou a competição por um lugar na universidade e ao mesmo tempo, 
a inflação dos diplomas.

Portanto, seguindo um dos três pilares que contemplam o que é a 
universidade, O Pré- Uni pode ser visto como ação em estreita relação com a 
sociedade. Socializando com a comunidade conhecimentos interdisciplinares 
a fim de levar ciência, cultura e educação para estudantes oriundos das redes 
públicas locais de ensino.

3 As relações entre o ensino, a pesquisa e a extensão no PRÉ-UNI

Como já apontado, a extensão universitária, juntamente com o 
ensino e a pesquisa compõem o tripé que constitui o eixo fundamental do 
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ensino superior no Brasil. Sob essa perspectiva, acreditamos que com o Pré-
Uni, ao promover a inserção de jovens e adultos, oriundos de famílias com 
alta vulnerabilidade socioeconômica, que estudaram em escolas públicas do 
município de Lavras, em atividades de ensino dentro da Universidade Federal 
de Lavras estamos cumprindo o papel extensionista da instituição. A proposta 
também oferece oportunidade para que alunos de graduação e pós-graduação 
da UFLA possam ministrar aulas em disciplinas, e com isso, adquirir 
experiência como professores. Além disso, com base nas atividades de ensino 
desenvolvidas no âmbito das disciplinas oportunizam uma aproximação com 
o campo profissional, bem como melhoram o rendimento dos bolsistas que 
aprofundam seus conhecimentos em áreas específicas de seu curso. Também, 
verifica-se que ações de pesquisa estão imbricadas nesse projeto, pois é preciso 
levantar a documentação sobre o cursinho junto a PRAEC e PROEC / 
UFLA; identificar o perfil do público alvo desse cursinho; conhecer as causas 
que levam a evasão recorrente dos alunos ao longo dos semestres, e a partir 
dos conhecimentos e levantamento dessas causas, propor ações, estratégias 
para minimizar os seus efeitos, mapear a efetividade dessa iniciativa como 
facilitadora do acesso dos alunos ao ensino superior e compreender se de 
fato o cursinho promove a formação para a docência dos alunos bolsistas da 
UFLA. Pretende-se que trabalhos de conclusão de curso, de iniciação científica 
componham o projeto, garantindo a robustez que o tripé ensino, pesquisa e 
extensão, conferem as ações da universidade junto à comunidade.

Pergunta-se, será que se pode restringir o processo de ensinar dentro 
da Universidade apenas aos docentes dos cursos de graduação e pós graduação 
da instituição? Parece que a atividade realizada pelos mais diversos núcleos e 
grupos de estudo são, sobretudo, atividades de ensino e pesquisa. Compreende-
se, assim, que a tarefa de ensino se estende dentro da Instituição a campos que 
não podem ser restringidos apenas à docência.

Da mesma forma, o papel de ensino, dentro da Universidade, é 
indissociável da pesquisa. No século XIII, lugar em que se dá o nascimento das 
Instituições de Ensino Superior, existiam algumas práticas que podem colocar 
luz nesta compreensão. Segundo Jan Aersten (2019), a base do ensino daquela 
época eram dois procedimentos: a lectio e a disputatio. A lectio consistia na 
leitura e exposição de um texto, de alguma autoridade, seja ela teológica (como 
os chamados Padres da Igreja), seja ela filosófica (notadamente, Aristóteles, que 
desembarca no medievo latino no século XII). A partir da lectio, pode-se notar 
a necessidade de que o professor universitário daquele tempo estivesse sempre 
em contato com os textos das autoridades, pesquisando e se aprofundando em 
suas minúcias. A disputatio é caracterizada pelo mestre propor uma questão, 
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que deveria ser discutida por dois bacharéis (que possuíam a qualificação de 
um pós-graduando no âmbito acadêmico contemporâneo), um defendendo 
o lado do sim e outro do não, por fim, o mestre determinava a resposta. 
Consistia em um incentivo para que os bacharéis se aprofundassem sobre o 
tema da questão propostas, como também o mestre. Neste sentido, o mestre 
universitário, como o foi Tomás de Aquino, por exemplo, devia se tornar um 
exímio pesquisador e conhecedor dos textos mais relevantes e dos ensinamentos 
mais coerentes, o qual exporia em sua comunidade universitária. Desta forma, 
desde o princípio dos estabelecimentos de Ensino Superior ensino e pesquisa 
estavam interligadas.

Após compreender, a partir das bases históricas da origem da 
Universidade, que no Ensino Superior, pesquisa e ensino não podem ser 
separados, é necessário que se analise as outras esferas de Ensino e o próprio 
ambiente da extensão universitária, para compreender se a hipótese deste 
capítulo é correta. Em sua tese de doutoramento, a autora Gionara Tauchen 
traz o seguinte relato:

E dos quatro anos do curso de graduação, três articularam docência e 
discência. Essa vivência me fez perceber, como aluna, que não é possível 
ensinar sem pesquisar e contextualizar o conhecimento, que o momento da 
docência é o momento de investigação, da autorreflexão, da problematização, 
da regulação da aprendizagem dos alunos e do professor e, principalmente, que 
a caminhada na construção do conhecimento acompanharia minha existência. 
(TAUCHEN, 2005, p. 14)

Tauchen diz isso a partir de sua participação, durante a graduação, 
do projeto Construindo a União entre Investigação e Ação (CUIA), junto 
ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), que 
participou por conta da parceria do programa com sua Universidade. A partir 
disso, creio que podemos compreender que o processo de ensino é formativo, 
uma vez que se integra com pesquisa e extensão.

Isso posto, é preciso que, antes de tratar sobre as práticas educativas- 
investigativas do Pré-Uni, referendar em Paulo Freire. Em sua obra Pedagogia 
do Oprimido, o patrono da Educação Brasileira que “a educação se re-faz 
constantemente na práxis” (FREIRE, 1974, p. 84). O conceito de práxis que 
o autor utiliza é, notadamente, de autoria do pensador alemão Karl Marx. 
Em Teses sobre Feuerbach (1845), o filósofo alemão levanta apontamentos que 
fundamentam sua dissensão com Feuerbach e a juventude hegeliana. Em sua 
primeira tese, aponta práxis como uma atividade sensível humana, resultado 
da síntese entre objeto e contemplação. Neste sentido, compreende-se como 
práxis a ação que se baseia na teoria e na prática. Mais adiante, em sua segunda 
tese, aponta que é esta práxis mesma que o ser humano comprova a verdade 
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(MARX, 2007). A terceira tese é derradeira para o caminho aqui proposto:
A doutrina materialista de que os seres humanos são produtos das circunstâncias 
e da educação, [de que] seres humanos transformados são, portanto, produtos 
de outras circunstâncias e de uma educação mudada, esquece que as 
circunstâncias são transformadas precisamente pelos seres humanos (2) e que o 
educador tem ele próprio de ser educado. Ela acaba, por isso, necessariamente, 
(3) por separar a sociedade em duas partes, uma das quais fica elevada acima 
da sociedade. (MARX, 2007, p. 533-534).

Há três pontos que são notáveis no texto marxiano: (1) a crítica 
a uma concepção de que são seres humanos que são transformados pelas 
suas circunstâncias e educação; (2) a dinâmica de que o educador deve 
ser, ele próprio, educado; (3) o modo pelo qual a doutrina de Feuerbach 
compreende (erroneamente, segundo Marx) uma sociedade em que existem 
seres iluminados (no ambiente educacional, o professor) e seres que não tem 
luz própria (os alunos). Para a discussão aqui proposta, seguindo inclusive 
o propósito freireano em Pedagogia do Oprimido, é necessário observar mais 
atentamente o ponto (2), sobre a necessidade do educador de ser educado. O 
que se aponta aqui é que na própria prática do ensino, o educador se constitui 
enquanto professor: a relação com o educando e a compreensão de que este 
possui, anterior a própria aula, um conhecimento significativo e relevante, é 
fundamental para a constituição daquele.

Além disso, o docente, em qualquer posição que esteja, deve ter uma 
prática reflexiva e investigativa no sentido de questionar-se sobre suas práticas 
pedagógicas e aprofundar-se sempre mais em seu objeto de estudo. Desse 
modo, a prática de ensino dentro do Pré-Uni deu-se sempre relacionada 
com um processo de investigação sobre objeto de conhecimento e prática 
docente que possibilita aos professores, sejam eles licenciandos ou não, em sua 
formação profissional.

4 Relatos de práticas no âmbito do PRÉ-UNI

A extensão, por vezes, é tratada como uma transformação unilateral que 
ocorre apenas na sociedade e em nada acrescenta à instituição e àqueles que 
a praticam (CASTRO, 2004). A universidade além de formar profissionais 
e pesquisadores, historicamente também trabalha para que aqueles que nela 
estão, tenham pensamento crítico e reflexivo a respeito da sociedade em que 
se encontram (DALCIN, 2016). A ideia fechada de que o ensino superior 
brasileiro que pratica extensão apenas leva o conhecimento e nada recebe é 
elitista, vai contra toda história que carregamos e interrompe o processo de 
criação de cidadãos dedicados a acompanhar as mudanças sociais, e assim, 
trabalhar a si mesmo e os projetos que devem andar juntos com essa evolução. 
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Pensando na relação entre a universidade e a sociedade, para que ocorra de 
forma efetiva, deve haver uma troca de saberes entre ambas, numa perspectiva 
de interdependência assim, “A educação tem caráter permanente. Não há 
seres educados e não educados. Estamos todos nos educando. Existem graus 
de educação, mas estes não são absolutos.” (FREIRE, 1983, p. 28)

Com o intuito de atender aos objetivos do cursinho, que são a inclusão 
social dos estudantes e favorecer o processo de ensino e de aprendizagem dos 
mesmos para o ingresso no ensino superior por meio do ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio) e de vestibulares, o Pré-Uni conta com uma 
equipe de professores bolsistas e voluntários, todos professores são estudantes 
de cursos de graduação ou de pós-graduação da UFLA. Assim, a partir da 
docência dos estudantes dos cursos da instituição são ministrados conteúdos 
de Português, Matemática, Física, Química, Biologia, Filosofia, História, 
Geografia e Sociologia, diariamente, a partir de organização de calendário 
anual.

Esse trabalho de extensão voltado para a comunidade proporciona uma 
troca de experiências para todos os envolvidos no processo, a comunidade 
se aproxima da Universidade e usufrui do desenvolvimento de saberes dessa, 
enquanto os bolsistas estão vivenciando a formação de professores na prática 
e tendo a oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Nesse sentido 
o trabalho de extensão juntamente com a comunidade gera um produto, a 
comunidade se torna possuidora de novos saberes e os envolvidos na extensão 
também, portanto se estabelece um diálogo social (MELO NETO, 2002). 
Esse, com certeza, é um processo que pode ser visto como uma “via de mão-
dupla”. Enquanto os estudantes egressos ou no último ano do ensino médio 
participam do programa para adquirir conhecimentos que os possibilitem ter 
um bom desempenho nos processos seletivos, os integrantes do projeto podem 
aprender na prática à docência e a gestão e ainda podem ser transformados 
como seres pensantes que enxergam a educação como o ato político que é.

Todos os autores deste artigo estão inseridos no Pré-Uni, então 
compreendem o quão importante é a sua proposta em termos de 
democratização do ensino público. Os professores e gestores voluntários e 
bolsistas têm a oportunidade de estar com alunos de diferentes realidades 
sociais e econômicas.

De certa forma, a educação brasileira ainda reflete o racismo e elitismo 
da sociedade (ROSEMBERG, 2006) e estar na sala de aula nos faz observar as 
diferenças na aquisição dos conhecimentos da educação básica, que dividem 
os participantes do Pré-Uni e perceber como essa triste relação acontece. 
Primeiro, a diferença entre os conteúdos já adquiridos pelos alunos de 
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diferentes escolas. Os alunos de escolas em pontos mais distantes da cidade e 
em bairros com maior número de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, 
geralmente tem mais dúvidas a respeito de assuntos que foram ensinados no 
ensino fundamental do que os de escolas mais ao centro e frequentadas em 
sua maioria por alunos brancos e em uma situação econômica melhor. Isso 
pode nos mostrar que além de já termos o fato das escolas públicas terem 
um rendimento menor que o das privadas no Brasil (os dados do 
IDEB de 2017 mostram uma diferença entre as duas de 2.2 na média), ainda 
temos o fato de que algumas escolas por questões socioeconômicas e até 
mesmo raciais (ROSEMBERG, 2006) podem apresentar diferenças no que 
é aprendido. Segundo, os alunos já egressos do ensino médio que acumulam 
dúvidas dos anos escolares e por não terem ingressado no ensino superior 
no ano subsequente à saída da escola, ingressam no mercado de trabalho o 
que diminui o tempo que podem se dedicar aos estudos em casa e aumenta 
a procura por cursos noturnos (na UFLA, que é a instituição mais procurada 
pelos alunos do Pré-Uni, atualmente existem apenas nove dos seus trinta 
e um cursos presenciais são noturnos). E ainda temos os alunos que já 
terminaram os anos escolares há mais de dez anos, e por essas diferenças que 
já foram maiores quando saíram, só agora tem a oportunidade de pleitear 
uma vaga no ensino superior. Conhecendo essas realidades, como professores, 
somos movidos a entender a importância das ações afirmativas de acesso às 
universidades públicas no Brasil, a necessidade de cursos noturnos e como é 
necessário o investimento em políticas de permanência para esses alunos caso 
se tornem futuros graduandos. É notório que os problemas da nossa sociedade 
atingem a forma que a educação chega a diferentes grupos de pessoas e para 
podermos mudar essa situação que acaba desacreditando e dificultando 
que algumas pessoas um dia possam conquistar um diploma de graduação, 
temos que como professores incentivar esses alunos e defender as políticas e 
investimentos que possam garantir a eles um caminho de equidade ao que 
tanto almejam.

Ainda falando das contribuições da extensão para a comunidade 
acadêmica, podemos falar sobre a iniciação de estudantes de bacharelado na 
docência. Os professores participantes estudantes ou formados em cursos de 
bacharelado, tiveram a chance de aprender a prática pedagógica. Apesar desses 
cursos não trazerem um currículo com disciplinas obrigatórias ligadas ao 
ensino, ao estar dentro de uma sala de aula o desejo por ensinar é trabalhado 
e a curiosidade por assuntos ligados a educação despertado. As práticas 
educativas nos geram uma busca por significado. Nos cria uma oportunidade 
de construção de identidade e nos faz sentir participativos na sociedade de 
forma social e política (SANTOS, 2013). O interesse pela busca dentro desta 
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ciência possibilita a formação do que futuramente serão professores que, 
apesar de bacharéis, são dedicados ao ensino. Esses futuros docentes têm a 
oportunidade de analisar seus erros com as sugestões dos alunos, melhorar os 
métodos, pesquisar os já existentes e se aprimorar para passar o conteúdo de 
forma que não gere apenas a aprovação dos educandos no ensino superior, 
mas os trabalhem para a vida com pensamento crítico e científico.

Além das contribuições para os estudantes do bacharelado, o Pré-Uni 
amplia as vivências dos estudantes da licenciatura. A área da coordenação 
pedagógica é ocupada por estudantes que cursam Pedagogia, assim possibilita 
a esses estudantes em formação, uma experiência de articulação com o 
planejamento pedagógico, com a organização dos tempos e espaços tal 
como uma escola convencional de educação básica, coordenando o trabalho 
pedagógico e zelando pela qualidade das ações desenvolvidas diariamente no 
cursinho.

Na formação de licenciandos das mais diversas áreas, o Pré-Uni 
possibilita um local propício para a prática docente reflexiva em suas 
metodologias. O graduando em uma licenciatura está habituado a pensar 
sobre um mundo ideal, em que sua prática docente se dará em uma sala de 
aula de corpos dóceis ao ensino, com alunos que possuem pouca ou nenhuma 
deficiência de aprendizagem dos conteúdos, com conhecimento de mundo 
suficiente para compreender todos os exemplos. Neste sentido, a partir da 
nota dos alunos nos Simulados realizados periodicamente, o professor pode 
(e deve) fazer escolhas pedagógicas que visem melhorar o aprendizado obtido 
pelos alunos, suprir estas deficiências e melhorar a sua prática pedagógica.

Além disso, o licenciando pode tentar práticas docentes inovadoras, 
pois há liberdade perante a coordenação para isso. Com isso, o docente 
pode investir em decisões pedagógicas que coloquem em prática aquilo que 
ele tem aprendido em sua graduação. Um exemplo possível é o uso de uma 
prática pedagógica afetiva, baseada em referenciais teóricos da Psicologia da 
Educação, como Vygotsky e Wallon, dentro das aulas de Ciências Humanas, 
e esta prática se dá através das situações em que os professores são colocados 
pelos próprios alunos. Como disse Marx na citação usada acima, o educador 
também deve ser educado (e, de fato, o é) e esta educação do professor se dá 
sobretudo no contato com os estudantes.

Com esses apontamentos podemos ver as possibilidades que a 
extensão tem de trabalhar em quem a faz. A contribuição prática que auxilia a 
universidade pública a atingir o seu objetivo de trabalhar pessoas e profissionais. 
A extensão deve ser defendida e valorizada por ser o que é, contribuindo para 
a sociedade e também por fazer com que os estudantes dentro das instituições 
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cresçam com ela. O Pré-Uni como projeto de extensão recebe da comunidade 
a oportunidade de gerar futuros docentes que defendem a educação e que ela 
deve ser acessível para todos, e trabalhando pela manutenção e melhoria de 
sua qualidade em prol de termos uma sociedade crítica e evoluída.

5 Considerações finais

Esse relato visa apresentar iniciativas de trabalho com a extensão 
universitária no Programa de Apoio Pré-Universitário – Pré-Uni da UFLA, no 
sentido de contribuir para se pensar a viabilidade e importância desse projeto 
para a formação acadêmica dos alunos e para a comunidade em geral.

Entendemos que a relação entre a Universidade e a sociedade é 
viabilizada pela extensão universitária, elo articulador/formador que aproxima 
e integra a parceria da universidade com a comunidade, da ciência com os 
saberes popular e cultural, resultando em novos conhecimentos para a 
sociedade.

Algumas das maiores virtudes e expressões do compromisso social da 
universidade são identificadas por meio de suas ações de pesquisa, ensino e 
extensão, consideradas atividades básicas e indissociáveis no ensino superior. 
O exercício de tais funções é solicitado como dado de excelência na graduação 
e na pós graduação, fundamentalmente voltada à formação de um profissional 
cidadão compromissado com a realidade e com a produção e socialização do 
conhecimento. Sabemos que a extensão possibilita ao acadêmico vivências 
significativas que lhe proporciona reflexões acerca das grandes questões da 
atualidade e, com base na experiência e nos conhecimentos produzidos e 
acumulados, promove o desenvolvimento de uma formação compromissada 
com as necessidades nacionais, regionais e locais.

Assim, os três fundamentos da universidade - ensino, pesquisa e 
extensão - devem propiciar experiências a discentes e docentes, mas a extensão 
faz a associação paralela imediata entre o conhecimento científico e o popular. 
As atividades relatadas como a mudança de visão dos docentes participantes, 
o início da prática docente em graduandos de bacharelado e as experiências na 
gestão com os futuros pedagogos, nos mostra como a extensão é essencial para 
mostrar o que faz a universidade e também para que ela seja transformada pela 
sociedade que está inserida.

Apesar dos desafios encontrados é preciso pensar estratégias para que 
a extensão se faça presente, de forma significativa, no dia a dia dos cursos de 
graduação e de seus universitários.
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Capítulo 18

PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE MATERIAIS 
ALTERNATIVOS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Vitor Hugo Santos Rezende1 
Deivison Ribeiro Oliveira2 

Iarni Martins Gonçalves3

 Luan Pereira Fonseca4

1 Introdução 

No Brasil, a educação ainda é defasada, não oportunizando a todos 
cidadãos vivências iguais ou equivalentes. Para que uma sociedade 

se desenvolva é necessário apoio e oportunidades para que os jovens cresçam 
e possam se tornar pessoas críticas (CANESTRARO et al., 2008). O processo 
educacional de uma pessoa se inicia no nascimento e os primeiros passos vem 
com o apoio da família e passa ter maior concretização após a entrada na 
escola.

A educação atual passa por muitas falhas na organização e muitas 
vezes cabe ao educador realizar mudanças em seus planejamentos e conteúdos 
ministrados (CANESTRARO et al., 2008). Se tratando dos professores de 
Educação Física (EF), eles normalmente têm muitas dificuldades em trabalhar 
nas escolas, principalmente públicas (CANESTRARO et al., 2008). Na maior 
parte, as condições em que eles são sujeitos a trabalhar são precárias e com 
poucos recursos para desenvolverem suas aulas da forma que planejaram. 
Essas dificuldades vêm desde a desvalorização da disciplina no contexto social, 
até a falta de materiais nas escolas. Mesmo com esta desvalorização da EF, 

1 Discente do curso de Educação Física no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba. E-mail: 
vitorhugo7278@gmail.com

2 Discente do curso de Educação Física no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba. E-mail: 
deivisonefi@gmail.com

3 Discente do curso de Educação Física no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba. E-mail: iarni_
martins@hotmail.com

4 Discente do curso de Educação Física no IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba. E-mail: luan.
pf.1997@hotmail.com
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sabe-se que existem inúmeros benefícios das aulas para os alunos, entre eles 
o aumento do interesse em participar ativamente das aulas, a facilidade de 
compreensão do conteúdo, o aumento da sua própria concentração, além de 
estimular a criatividade e o aproximar da realidade social vivida (XAVIER, 
1986).

As queixas quanto a falta de materiais para trabalhar durante as aulas 
de EF são constantemente as mesmas, mas o que falta nos professores, na 
maioria das vezes é o material mais importante, a criatividade (FREIRE, 
1991, p. 66). A falta de materiais ou até mesmo de um espaço adequado 
para o desenvolvimento de uma aula produtiva, pode ser um fator limitante 
e desmotivador, tanto para professores de EF quanto para seus alunos, além 
de limitar o planejamento do professor para organização e aplicação de suas 
atividades (CANESTRARO et al., 2008). Na maioria das vezes, a justificativa 
para a falta de materiais nas escolas é a ausência de recursos financeiros, e 
perante a este fator as aulas acabam se tornando limitadas e monótonas, e cabe 
ao professor ter a criatividade e improviso para quebrar essas barreiras.

Diante esta situação, surge novas possibilidades de práticas pedagógicas 
ou até mesmo novas abordagens de ensino durante as aulas. Em meio a 
estas dificuldades, professores tendem a usar sua criatividade, adaptando as 
atividades e até mesmo os materiais e/ou implementos, conhecidos como 
materiais alternativos. Existe um ponto importante na criação de materiais 
alternativos que passa pela estimulação do aluno, onde entende-se que a 
formação do aluno crítico passa pelos aspectos da reutilização de materiais 
e utilização do meio ambiente como forma de lazer (SILVA et al., 2017), 
podendo haver maior valorização do aluno quando o material alternativo é 
criado por ele, se comparado a um material já estruturado (EMERIQUE, 
2003). Os alunos ao construírem materiais dividem suas experiências, 
compartilham seus conhecimentos e vivências atuais (KISHIMOTO, 2011).

A construção de materiais proporciona aos alunos uma nova forma 
de brincar, sendo a criatividade um fator fundamental, e aos professores a 
possibilidade de ter em mãos materiais acessíveis de diferentes formas e 
composições (CARDOSO; REIS; SIA, 2007). O fato de utilizar materiais 
alternativos faz com que os alunos além de desenvolverem sua criatividade, 
desenvolvam também o senso estético, já que lhes dão o formato desejado, 
expressando sua forma de ver o mundo (KISHIMOTO, 2011). Em 
um estudo, realizado na cidade do Rio de Janeiro, (PEIXOTO; AZE 
VEDO,2017), cujo objetivo foi averiguar a possibilidade do uso de materiais 
alternativos para trabalhar nas aulas de EF, não afetando a qualidade do 
trabalho. Foi constatado que a criação destes materiais pode sim fazer parte 
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das aulas de EF sem que essas percam a qualidade, já que as oficinas propostas 
durante a pesquisa proporcionaram aos alunos momentos de interação, de 
diálogo e compartilhamentos, além de usufruir a capacidade

de criação. Em uma das quatro oficinas propostas pelos pesquisadores, 
os alunos, por iniciativa própria, acabaram criando diferentes brincadeiras a 
partir do material criado por eles mesmos.

A criação e elaboração dos materiais alternativos passa por um processo 
trabalhoso que pode envolver professor e aluno, beneficiando sua formação 
crítica, acrescentando na formação social de um cidadão que utiliza o 
processo de reciclagem contribuindo para o meio ambiente e economizando 
financeiramente. Muitas vezes um dos fatores limitantes para o trabalho 
efetivo dos profissionais da EF é a falta de matérias, portanto, o objetivo deste 
capítulo é apresentar algumas formas de como criar materiais alternativos, 
mostrando possibilidades de elaborá-los para as aulas de EF.

2 Desenvolvimento

Utilizar materiais alternativos permite que o professor de EF trabalhe 
em suas aulas diversos conteúdos, dentre eles os temas transversais. De maneira 
simplificada os temas transversais contemplam os problemas da sociedade 
brasileira, fazendo com que os alunos busquem soluções e se conscientizem, 
por isso são trabalhados na escola e em outras instituições educacionais 
(DARIDO 2012). Meio Ambiente é um dos vários temas transversais citados 
pelos PCNs (BRASIL, 1997; 1998). O educador tem a função de mediador na 
construção de referenciais ambientais e deve saber usá-los como instrumentos 
para o desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito de natureza 
(JACOBI, 2003).

Pneus, copos, bastões de madeira, tampinhas de garrafas, arcos e 
outras centenas de materiais que não há mais utilidades no meio ambiente, 
recuperam a vida nas mãos das crianças, que com eles reconstrói uma nova 
história (FREIRE, 1991, p. 54). Devido a diversidade destes materiais, dos 
seus modelos e composições, eles podem dar aos alunos uma nova maneira de 
brincar (CARDOSO; REIS; SIA, 2007). Pensando em diferenciar as aulas de 
EF vamos sugerir, em seguida, como alguns materiais podem ser reutilizados 
pelos professores. Materiais facilmente encontrados e que na maioria das vezes 
se tornam lixo.
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2. 1 Vai e vem de garrafas pet

Materiais
Duas garrafas pet, fita adesiva, barbante e tesoura.
Como fazer
Separe duas garrafas pet limpas e sem rótulos. Corte com a tesoura 1/3 

da garrafa pet a partir do fundo, um pouco mais que o meio da garrafa. Utilize 
as partes de cima que sobraram das garrafas para fazer o vai e vem. Encaixe-as 
uma na outra, deixando os gargalos voltados para o lado de fora. Separe dois 
fios de barbante (o comprimento do barbante dependerá da faixa etária dos 
alunos). Passe esses dois fios de barbante dentro das garrafas. Para decorar o 
vai e vem passe durex colorido ou fita adesiva em volta das garrafas.

2.2 Pé de lata

Materiais
Duas latas de achocolatado ou semelhante, dois pedaços de corda de 

náilon ou barbante com aproximadamente 1,20 m cada (o comprimento do 
barbante dependerá da faixa etária dos alunos).

Como fazer
Faça dois furos no fundo da lata (pode usar um prego para fazer o 

furo), sendo um em cada lado para deixar espaço suficiente para colocar os 
pés. Passe a corda ou barbante pelos furinhos e amarre as pontas na parte de 
dentro da lata. Coloque a tampa e decore com pedaços de plástico, adesivo 
ou tinta.

2.3 Bloco de partida para o atletismo

Materiais

Para o bloco de partida você não precisará de materiais, com apenas 
dois alunos você já consegue criar um bloco de partida alternativo.

Como fazer
Um aluno fica sentado no chão com uma das pernas estendida e a outra 

semiflexionada, a parte plantar do pé deve estar voltada para cima. Os pés do 
aluno sentado ao chão servirão de apoio para aluno que for realizar a saída de 
bloco. Outra possibilidade é o aluno que for realizar a saída do bloco apoiar o 
pé que ficará posicionado a frente no chão e o pé que ficará posicionado atrás 
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em uma parede ou árvore.

2.4 bastão do revezamento no atletismo

Materiais
Um cano de PVC de 25 mm de diâmetro, fitas adesivas ou tinta 

(opcional).
Como fazer
O cano de PVC deverá ser cortado em um tamanho entre 28 a 30 cm. 

Para que o bastão fique mais real poderá se passado nas pontas ou em todo 
seu entorno fita adesiva colorida ou tinta. Outra possibilidade é criar o bastão 
com um pedaço de bambu ou cabo de vassoura com a mesma proporção do 
cano PVC citado acima.

2.5 Barreiras para o atletismo

Materiais
Duas garrafas pets e uma ripa (madeira).
Como fazer
As garrafas pets devem ser enchidas até a metade com água ou areia, 

e logo após realizar o posicionamento das garrafas na mesma linha com um 
espaço entre elas, a ripa deverá ser apoiada por cima das garrafas. Outra 
possibilidade é utilizar dois bambus para fincá-los ao chão na mesma linha 
com um espaço entre eles e um pedaço de bambu para apoiar por cima.

2.5 Disco para o atletismo

Materiais
Jornal, papelão, tesoura, um prato pequeno, fita adesiva, caneta ou 

lápis.
Como fazer
Coloque o papelão apoiado ao solo, utilize o prato por cima do papelão 

para ser um molde e faça um contorno em volta dele, realize dois contornos e 
logo após recorte-os. Amasse o jornal e logo depois coloque entre os pedaços 
de papelão cortados, una a ponta dos papelões cortados e passe fita adesiva em 
todo seu entorno.
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2.6 Peso para o atletismo

Materiais
Sacola, folhas de jornal, areia e fita adesiva.
Como fazer
Coloque areia dentro sacola, molde ela em forma de uma bola e amarre 

para que a areia não vazar, embrulhe a sacola nas folhas do jornal, logo após 
passe a fita adesiva em todo seu entorno.

2.7 Martelo para o atletismo

Materiais
Peso construído anteriormente, um rolo de barbante e uma fita adesiva.
Como fazer
Envolva o barbante no peso e depois amarre-o, logo após estenda 

o barbante por 1 m fazendo o cabo. Com um outro pedaço do barbante, 
faça um círculo conectando as duas extremidades fazendo assim a haste (o 
diâmetro da haste dependerá do tamanho da mão de quem irá manusear o 
implemento), logo após conecte à extremidade do cabo, para finalizar passe a 
fita adesiva em torno do local de realizar a empunhadura.

2.8 Dardo para o atletismo

Materiais
Uma vara de bambu fina com cerca de 2 m e um rolo de barbante.
Como fazer
A empunhadura do dardo será colocada no meio da vara de bambu, 

envolva o barbante a uma distância de 20 cm sendo as linhas do barbante 
passadas uma ao lado da outra em torno dos 20 cm.

2.9 Colchão para saltos no atletismo

Materiais
Um colchão e alguns pneus.
Como fazer
Coloque os pneus um ao lado do outro de forma organizada para que 

eles fiquem dispersos embaixo de todo colchão, logo após coloque o colchão 
por cima de forma que cubra todos os pneus. Caso necessite de um sarrafo 
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poderá ser fincado dois bambus no solo, sendo um em cada ponta do colchão 
e logo após amarrar um barbante entre eles.

2.10 Raquetes

Materiais
Papel, tesoura, capa de caderno e cola.
Como fazer
Faça um molde usando uma folha de papel, a folha deverá ser dobrada 

ao meio na vertical, desenhe à mão livre a metade da raquete na folha dobrada, 
seguindo o centro do papel, as raquetes podem variar em tamanho. Com a 
folha ainda dobrada recorte seu desenho e depois, cole o molde em um papel 
mais espesso. Use o molde para marcar o formato da raquete em 4 capas de 
caderno velhos, não desperdice papel, pois os retalhos serão utilizados mais 
adiante. Recorte e junte as quatro peças das raquetes umas sobre as outras 
e confira se estão do mesmo tamanho. Utilize os retalhos e o mesmo molde 
inicial, marque e recorte quatro cabos extras. Antes de aplicar a cola é 
necessário arranhar um pouco a superfície de dentro da sua raquete para 
aumentar a aderência das peças, assim elas vão fixar com mais firmeza, depois 
de colar tudo, pressione as quatro partes juntas e de preferência deixe que 
sequem bem. Caso não tenha uma bolinha de tênis de mesa, improvise uma 
utilizando a bolinha de aplicação que vem nos frascos de desodorante roll-on.

2.11 Boliche de garrafa pet

Materiais
10 garrafas pets iguais enumeradas, folhas coloridas de revistas e meias 

velhas.
Como fazer
Recorte as folhas de revista e utilize os pedaços para encher as garrafas, 

tampando-as em seguida. Isso fará com que elas se mantenham em pé no 
lugar desejado. Para criação da bola utilize as meias e modele-as.

2.12 Jogo dama de mesa

Materiais
Papelão, tinta guache vermelha, 24 tampinhas de garrafa pet sendo 12 

de uma cor e 12 de outra cor, tesoura, régua e lápis e pincel.
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Como fazer
Com a tesoura, recorte o papelão no formato 32×32 cm. Em seguida, 

com a régua e o lápis, risque sete linhas na vertical e outras sete na horizontal, 
deixando um espaço de quatro centímetros entre elas, de modo a criar as 
casas das damas. Depois, pinte com tinta vermelha cada casa do tabuleiro, 
alternadamente, formando um quadriculado. Distribua 12 tampinhas de cada 
lado do tabuleiro, todas sobre os campos em vermelho.

2.13 Bete ou taco

Materiais
Duas garrafas pet, tacos de madeiras, giz e uma bolinha pequena.
Como fazer
As garrafas devem ser enchidas até ¼ com água, podem ser enfeitadas 

com fitas coloridas, serre uma das pontas da ripa de madeira de forma que ela 
fique arredondada, a bolinha pode ser feita com papel e depois revestida com 
fita adesiva.

2.14 Peteca de jornal

Materiais
Folhas de jornais, elásticos e uma tesoura.
Como fazer
Use as folhas de jornais amassando-as formando uma bola, utilize mais 

duas folhas de jornais e recorte em tiras, envolva a folha cortada com a bola já 
feita antes, para finalizar prenda as folhas com o elástico.

2.15 Bilboquê

Materiais
Uma garrafa pet e duas tampinhas, barbante, tesoura e materiais para 

enfeitar.
Como Fazer
Corte a garrafa pet na altura do gargalo, lembrando uma tacinha, corte 

cerca de 30 cm de barbante, amarre uma ponta do barbante na tampinha de 
refrigerante e amarre a outra na ponta da garrafa pet. Enfeite o bilboquê com 
os materiais que você quiser.
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2.16 Arco

Materiais
Um pedaço de mangueira com a 80 a 90 cm e fita adesiva.
Como fazer
Una as pontas da mangueira com a fita adesiva. Para decorar o arco 

poderá passe a fita em torno de toda mangueira.

2.17 Maça

Materiais
Garrafa pet de 250 ml, areia, fita adesiva, ripa ou cabo de vassoura
Como fazer
Coloque areia dentro da garrafa, encaixe o cabo de vassoura no bico e 

passe fita em todo seu entorno. Decore como quiser.

2.18 Cai-não-cai com garrafas pet e tampinhas

Materiais
Duas garrafas pet de 2 litros, palitos de churrasco, tintas guache, 

tampinhas de garrafas pet, pirogravo ou objeto com ponta que possa ser 
aquecido, tesoura e estilete.

Como fazer
Corte o bocal de uma das garrafas pet e o fundo da outra garrafa, que 

servirá de tampa para o brinquedo. Usando o pirogravo, ou outro objeto com 
ponta que possa ser aquecido, faça vários furinhos em volta da garrafa PET 
cortada (faça em fileiras horizontais, para ficar mais fácil). Pinte os palitos 
de churrasco com as tintas guache. O ideal é variar nas cores. Deixe secar. 
Para montar o jogo é só “espetar” os palitos nos furinhos e colocar diversas 
tampinhas de garrafa em cima, depois tampe. Para brincar cada jogador tem 
que tirar um palito por rodada, sem deixar cair as tampinhas. Aquele que 
deixar cair menos tampinhas, ganha o jogo. Atenção, caso leve como proposta 
para os alunos criarem seu próprio CAI-NÃO-CAI, o professor deve fazer 
todos os passos que utilizam o estilete e o pirogravo, pois há risco de acidentes 
sendo executado por crianças.
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2.19 Cesta para o basquete

Materiais
Bambu, aro de bicicleta, dois caixotes de frutas, fio de arame liso.
Como fazer
Com o bambu em pé (na vertical) faça um corte ao meio deixando 

duas partes iguais, em uma das extremidades faça uma fenda da espessura do 
aro de bicicleta, com dois bambus, logo após coloque os caixotes de cabeça 
para baixo um sobre o outro e amarre-os com arame para fixá-los, utilize os 
bambus colocando nas frestas dos caixotes virados de cabeça para baixo, um 
em cada extremidade e também amarre-os com arame, no final coloque o aro 
nas fendas dos bambus.

3 Considerações finais

Este capítulo foi elaborado com o objetivo de apresentar algumas 
formas de como criar materiais alternativos para as aulas de EF. Com as 
possibilidades de criação apresentadas, os professores podem utilizar dessa 
estratégia em diversos conteúdos durantes as aulas. Com simples artefatos e 
a criatividade do professor junto aos alunos é possível desenvolver inúmeros 
materiais, consequentemente possibilitando a prática de várias atividades, 
com isso nota-se a importância do uso dos materiais alternativos.

A criação pode ser uma boa estratégia para suprir a falta dos materiais 
da escola e também como uma ferramenta para trabalhar a criatividade 
(ASSUMPÇÃO et al., 2009), proporcionando momentos de interação, de 
diálogo e compartilhamentos, além disso, pode aguçar a capacidade que 
os alunos têm para criar problemas e solucioná-los. Além do mais, existem 
alunos que não tem tanta habilidade para utilizar os materiais estruturados, de 
tal modo o uso de materiais alternativos pode ser uma maneira de diminuir a 
exclusão durante as aulas de EF.

Muitos professores ainda apontam a falta de materiais nas escolas 
como uma das maiores dificuldades de ministrar suas aulas e esse fato acaba 
afetando negativamente no ensino- aprendizagem (CANESTRARO et 
al., 2008). Neste cenário eles têm o papel de mediadores do aprendizado, 
direcionando e orientando a construção do conhecimento do aluno. Com isso 
a utilização de materiais alternativos nas aulas de EF pode ser uma esrtatégia 
muito interessante trabalhar o lúdico, a criatividade e a autoconfiança. Além 
disso, para os professores é uma oportunidade de poder apresentar aos alunos 
inúmeras possibilidades de criar e recriar atividades com simples materiais, 
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resgatando brincadeiras de gerações anteriores e fugindo das aulas monótonas 
de EF.
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Capítulo 19

CHARGE E SEU CARÁTER REFLEXIVO: A TEORIA 
QUEER É A “COISA ESTRANHA” QUE PODE 

FAZER A DIFERENÇA NA SOCIEDADE
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Mayra Alejandra Contreras Madrigal4

1 Introdução

Este estudo se preocupa com a contribuição e o esclarecimento da 
importância da teoria queer na sociedade contemporânea, isso 

porque, o contexto político, educacional e social vem deixando, na maioria 
das vezes, o assunto sobre a sexualidade de lado, e, criando assim, moldes 
para uma sociedade acrítica e desigual. Para isso, o primeiro objetivo deste 
estudo, pauta-se na análise de uma charge de caráter reflexivo na busca de 
problematizar o tema da sexualidade na sociedade atual. A partir dessa análise, 
buscamos a interpretação e a reflexão crítica sobre o tema da sexualidade, 
tendo como pressuposto, que este processo, vem afetando a formação humana 
em meio às políticas educacionais, bem como, a sociedade, pois esta, ainda no 
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século XXI, apresenta indícios de preconceitos que impedem a evolução dos 
valores que zelam pelo bem comum.

No contexto da sociedade contemporânea, existem várias formas de se 
ver e explicar as diferenças, a mais conhecida é a vivência de desigualdades e 
as injustiças de grupos marcados socialmente como inferiores. Cada diferença 
tem uma forma particular de opressão por um grupo majoritário. As 
minorias étnico-raciais, de gênero e sexuais, por exemplo, explicitam 
formas diversas de experimentar a diferença e a marginalização, como a falta 
de espaço no mercado de trabalho, os direitos suprimidos, entre outros, que, 
necessitam serem abolidos, com o intuito de oferecer condições para que a 
diferença seja vista positiva e naturalmente na sociedade.

Assim, os estudos queer surgiram a partir do encontro entre uma 
corrente dos estudos culturais norte-americanos com o pós-estruturalismo 
francês, problematizando concepções clássicas de sujeito, identidade e 
identificação. Desse modo, a teoria e a política se confundem e se nutrem 
mutuamente, pois, “os estudos feministas, os estudos gays e lésbicos e a teoria 
queer parecem, muitas vezes, aparentados entre si” (LOURO, 2004. p. 23).

Nas obras de Michel Foucault e Jacques Derrida, especialmente em 
seus livros História da Sexualidade I: A Vontade de Saber (1976) e Gramatologia 
(1967), os teóricos queer encontraram conceitos e métodos partindo da 
afirmação foucaultiana de que a sexualidade baseou-se na inserção do sexo 
em sistemas de utilidade e regulação social, sendo um dispositivo histórico do 
poder que se desenvolveu desde fins do século XVIII nas sociedades ocidentais 
e se perpetua até os dias atuais (MISKOLCI, 2007).

Nessa perspectiva, foi muito importante para o desenvolvimento 
da teoria queer o conceito de suplementaridade utilizado por Derrida, 
pois, a nossa linguagem opera em binarismos, de maneira que só é possível 
construir o hegemônico em uma oposição necessária a algo inferior, ou seja, 
a heterossexualidade só existe em oposição à homossexualidade, entendida 
como seu negativo inferior (MISKOLCI, 2007).

A teoria queer é mais que um estudo, é uma abordagem política de 
uma identidade natural dos negros, das mulheres dos gays, dentre outros, e, 
por esse motivo ela precisa ser entendida a partir de seu termo crítico que se 
configura como o estudo dos saberes e práticas sociais que organizam toda a 
sociedade (SOUZA, 2017).

Desse modo, na busca pelo entendimento da teoria queer como um 
estudo da sociedade e suas organizações utilizamos como metodologia três 
momentos, sendo o primeiro a realização da pesquisa bibliográfica sobre o 
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tema; o segundo, o reconhecimento do pensamento histórico sobre o conceito 
queer; e o último momento, o processo da construção do termo por meio da 
sociedade.

Esta pesquisa de cunho exploratório, se pauta em possibilitar o contato 
com o tema e mostrar suas principais implicações. Isto posto, é de fundamental 
importância, investigar a perspectiva sobre o assunto no século XXI, pois, a 
cada dia fica mais nítido, que é preciso trabalhar e potencializar determinadas 
temáticas diante dos acontecimentos diários.

Além disso, a nova dinâmica da sociedade vem impondo-nos a estar 
sempre instruídos e preparados para lidar com as diferenças, tarefa esta que, 
não se torna fácil sem a conscientização e a formação.

2 Compreendendo os fundamentos da teoria queer

Antes de passarmos para a análise da charge escolhida para este trabalho, 
é importante entender o conceito de gênero. Segundo Coelho (2018), a 
palavra “gênero” provém da palavra em latim genus que tem várias traduções 
ao português como: “raça”, “tipo”, “variedade”. Esta apreciação foi de uso 
exclusivo e restrito da gramática, até que o psicólogo de origem neozelandês 
John Willian Money em meados do ano 1970 em seu trabalho chamado 
“Man & Woman, Boy & Girl” usou o termo fazendo um uso semelhante 
ao que fazemos na atualidade, adjudicando assim ao gênero características 
culturais relacionadas ao sexo.

Ainda segundo Coelho (2018), a autora Judith Butler teve uma 
contribuição importante na teoria feminista com seu conceito de gênero e um 
marco inicial para os estudos queer. No seu livro “Gender Trouble: Feminism 
and the Subversion of Identity” no ano 1999, analisou o conceito de gênero. 
Butler (1999) afirmou que o gênero não é considerado exclusivamente 
biológico, pois é realmente construído a partir da cultura não sendo algo 
estático, mas sim construído no tempo, estabelecendo um fenômeno mutável 
e contextual. Dessa forma, Butler afirma que o termo gênero é um ato de 
improvisação e que resulta da construção cultural e social estando sujeito a 
realidade que nos cerca.

No que se refere ao estudo queer, como já mencionado na introdução 
deste trabalho, podemos entendê-lo como o estudo “daqueles conhecimentos 
e daquelas práticas sociais que organizam a ‘sociedade’ como um todo, 
sexualizando – heterossexualizando ou homossexualizando – corpos, desejos 
atos, identidades, relações sociais, conhecimentos, cultura e instituições 
sociais” (SEIDMAN, 1996, p.13). Nas palavras de Sullivan (2003, p. 50):
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Queer não é uma nova gíria para gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, ou 
seja, queer não é um novo rótulo para velhas caixas de identidades ou um 
grande termo guarda-chuva que abarcaria todas as sexualidades contidas no 
termo LGBT. “Neste sentido, queer precisa ser entendido como uma prática 
desconstrutiva que não é efetuada por um sujeito já constituído, e que, por sua 
vez, não suprirá o sujeito com uma identidade nomeável” 

Miskolci (2007), aponta que segundo Sedgwick (2007), a estrutura 
da ordem sexual se encontra no dualismo hetero/homo, priorizando a 
heterossexualidade por meio de um dispositivo que a naturaliza e também a 
torna compulsória. A ordem social do presente tem como fundamento o que 
Michael Warner denominaria, em 1991, de heteronormatividade.

A teoria queer é, pois dentro desse contexto, um movimento 
contínuo de luta e resistência que traz pensamentos reflexivos e críticos 
sobre a normatividade, buscando reinventar e ressignificar as construções de 
identidade e gênero.

Desse modo, se há na sociedade uma regulamentação do sexo dos 
sujeitos que “necessitam ser repetidas frequentemente, citadas e reiteradas 
amiúde, há, contudo, torções e lapsos no processo” (PEREIRA, 2006, p. 470). 
Diante disso,

o que se enfatiza são os conflitos de sujeitos que se sentem deslocados e buscam 
inteligibilidade dentro da matriz de gênero; essa busca, no entanto, demonstra 
o caráter de invenção da própria matriz. O transexual não é transformado num 
herói, nem possui autonomia absoluta das normas de gênero; é somente um 
sujeito que sofre a experiência conflituosa e dolorosa de se sentir inadequado 
(PEREIRA, 2006, p. 473).

É importante ressaltar aqui, a ambiguidade que existe sobre o termo 
queer, esse que, significa estranho, incomum e excêntrico, mas também, 
dentro do contexto histórico, era utilizado para depreciar homossexuais. 
Atualmente, no entanto, o termo queer é visto como um símbolo de 
resistência e força. Desse modo, o movimento homossexual recupera o termo 
de uma forma positiva como autoidentificação e oposição a normalização e 
heteronormatividade estabelecidas na sociedade.

Segundo Silva (2010), dando continuidade à teoria feminista acerca 
de gênero, considera-se que a teoria queer tem a hipótese da construção social 
para assim ter um domínio da sexualidade. Sobre isso Silva (2010, p.106) 
também afirma que “não são apenas as formas pelas quais aparecemos, 
pensamos, agimos como homem ou como mulher – nossa identidade de 
gênero- que são socialmente construídas, mas também as formas pelas quais 
vivemos nossa sexualidade”.

Assim sendo, a identidade sexual não possui nada fixo, estável ou 
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definitivo pela biologia, isso porque, esta depende do significado que lhe é 
atribuído, assim como a identidade de gênero por ser uma construção social e 
cultural. (SILVA, 2010).

Segundo de Araújo Silva e Denari (2017) a teoria queer nos ajuda 
a enxergar processos que anteriormente não eram percebidos ou discutidos, 
como a regulação do gênero. A identidade do corpo e do ser são estabelecidas 
antes do nascimento. Ao longo da vida, o sujeito é capaz de alterar sua 
identidade pessoal, a qual é uma decisão externa. Para Butler (1993) essa 
decisão inicia um processo para assim poder adaptar o corpo ao universo 

feminino ou masculino. Este processo é baseado em características 
físicas, que são socialmente categorizadas e recebem significados culturais. 
Sendo assim, conforme Louro (2013, p. 15):

O ato de nomear o corpo acontece no interior da lógica que supõe o sexo como 
um “dado” anterior à cultura e lhe atribui um caráter imutável, a-histórico 
e binário. Tal lógica implica que esse “dado” sexo vai determinar o gênero e 
induzir a uma única forma de desejo. Supostamente, não há outra possibilidade 
senão seguir a ordem prevista, A afirmação “é um menino” ou “é uma menina” 
inaugura um processo de masculinização ou de feminização com o qual o 
sujeito se compromete.

Ainda sobre isso, Louro (2004) reverbera que,
para teóricos e teóricas queer, seria necessário pensar, agora, numa política 
e numa teoria pós identitária, que se voltasse não propriamente para as 
condições de vida de homens e mulheres homossexuais, mas que tivesse como 
alvo, fundamentalmente, a crítica da oposição heterossexual/homossexual 
onipresente na sociedade; a oposição que, segundo suas análises, organiza as 
práticas sociais, as instituições, o conhecimento, as relações entre os sujeitos 
(LOURO, 2004, p. 25).

Como mencionado por Louro (2004), diante dos desdobramentos 
sobre a identidade de gênero como uma construção social e cultural, cabe-
nos agora, uma análise crítica e pertinente com relação à oposição entre 
homossexualidade e heterossexualidade existente na sociedade.

3 Educação: a charge e seu caráter reflexivo na sociedade

Diante do que já foi apresentado até aqui sobre o termo queer, a 
sexualidade e a identidade de gênero na atual sociedade, tomemos como base 
para nossos apontamentos e discussões a análise da seguinte charge:
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Figura 1 – Charge Crítica

Fonte: Sexx sexuality out off the box Bbox (2019).

As frases em inglês da charge apresentam o seguinte significado: 
“Por que você se veste como uma mulher?’’. Além desses dizeres, podemos 
observar a imagem de duas pessoas, a primeira, uma mulher com uma bolsa, 
calça preta, cabelos amarrados, blusa com flores e acessórios como brincos e 
pulseiras; e a segunda, uma outra mulher com um vestido de brilhos, cabelos 
presos, também com acessórios como brincos e pulseiras.

Ao analisarmos a pergunta que uma faz para a outra, bem como a imagem 
que observamos, podemos perceber que a charge provoca o posicionamento 
a partir do outro, produzindo um determinado tipo de sujeito que não 
consegue lidar com as diferenças, se sentindo desconfortável ao presenciar um 
indivíduo que não é o modelo ideal produzido pela “naturalização”. Louro 
(2001, p. 541) esclarece que:

O embate por si só merece uma especial atenção de estudiosos/as culturais 
e educadores/as. Mas o que o torna ainda mais complexo é sua contínua 
transformação e instabilidade. O grande desafio não é apenas assumir que as 
posições de gênero e sexuais se multiplicaram e, então, que é impossível lidar 
com elas apoiadas em esquemas binários; mas também admitir que as fronteiras 
vêm sendo constantemente atravessadas e – o que é ainda mais complicado 
– que o lugar social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira. 
Escola, currículos, educadoras e educadores não conseguem se situar fora dessa 
história. Mostram-se, quase sempre, perplexos, desafiados por questões para as 
quais pareciam ter, até pouco tempo atrás, respostas seguras e estáveis. Agora as 
certezas escapam, os modelos mostram-se inúteis, as fórmulas são inoperantes. 
Mas é impossível estancar as questões. Não há como ignorar as ‘novas’ práticas, 
os ‘novos’ sujeitos, suas contestações ao estabelecido. A vocação normalizadora 
da Educação vê-se ameaçada.
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Sabemos que a educação acompanha o movimento da sociedade e seu 
contexto histórico, social e político, por isso, a necessidade de construir uma 
política de identidade deve ser um esforço de todos. Existe uma necessidade 
emergencial em reconhecer esses sujeitos e oferecer um espaço de conhecimento 
e aprendizado de saberes sobre essa realidade.

No que diz respeito a isso, o preconceito sexual que existe por meio de 
“piadinhas”, “brincadeiras” e várias maneiras de bullying surgem como que 
automatizado e estereotipado na atual sociedade (Althusser, 2007).

Nesse sentido, Louro (2004) vai dizer que na perspectiva queer se 
terá como objetivo pôr em questão o próprio conhecimento. “Em outras 
palavras, trata-se de pôr em questão oque é possível conhecer; como se vem a 
conhecer e, principalmente, como se vem a desconhecer alguma coisa; o que 
se suporta conhecer e o que se prefere ignorar” (Idem, p.25). A construção 
discursiva referente a teoria queer tem desempenhado o papel de transgressão, 
possibilitando dessa forma, a produção de corpos que se assumem e 
seapropriem de sua identidade, vontades, gêneros e sexualidade.

Assim, Louro (2004, p.26), ressalta a existência de uma dicotomia 
entre o “conhecimento” e a “ignorância”, dicotomia esta, que, segundo ela, 
sempre foi central para a educação e a política:

Nesse campo, usualmente, a ignorância é vista como uma falta ou como uma 
ausência de conhecimento. Mas, perguntam algumas estudiosas queer, não 
seria possível pensar a ignorância como o efeito de um jeito de conhecer? Não 
se poderia pensar conhecimento e ignorância como mutuamente implicados? 
Se assim for, a ignorância talvez deva ser compreendida como sendo produzida 
por um modo de conhecer.

Após o descrito, fica ainda mais evidente a partir da charge apresentada 
à reflexão sobre gênero e identidade sexual, nos levando assim, aos seguintes 
questionamentos: por que uma pessoa não pode se vestir do jeito que ela se 
imagina? Qual a maneira de uma mulher se vestir? Por que há um incômodo 
da sociedade na forma que o outro se veste ou no seu gênero?

Como mostra Pereira (2006, p. 472), “os corpos-homem e corpos-
mulher parecem perder as amarras biológicas e se reinventam continuamente, 
fazendo-nos questionar se são adequados realmente os termos homem-
mulher, alocados em justaposição ao vocábulo corpo!”.Dessa forma, discutir a 
sexualidade para Silva (2013, p.20) é discutir a vida, é também, segundo ele,

discutir o preconceito sexual, a violência contra a orientação sexual “homo”, 
a discriminação, a exclusão de grupos ditos “minoritários” (e que, na verdade, 
compostos por um sem número de pessoas) e, especialmente, é discutir o amor 
ao outro, o respeito, o ser tolerante e, sobretudo, conviver em harmonia com 
todos os grupos e sujeitos sociais que compõe a grande massa de cidadãos-
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trabalhadores que foram culturalmente “educados” sob a pecha do machismo, 
do behaviorismo e de nuances que, ao contrário de combater o ódio social 
contra o que a sociedade intitula de “diferente” ou “anormal”, aprofunda ainda 
mais a reprodução do preconceito e da falta de informação que condiciona 
o “padrão” coercitivo que culminam nos fatos da discriminação social 
e da negligência intelectual e política e que na, verdade, precisam de uma 
“libertação social” que tanto buscamos e que, por vezes, nos acomodamos por 
motivos diversos.

A partir do apontamento de Silva (2013) podemos perceber que a teoria 
queer, como já apresentado, nos faz refletir e rever o que seria considerado 
impensável sobre a identidade de gênero, pois, a teoria queer,

quer ir além da hipótese da construção social da identidade. Ela quer radicalizar 
a possibilidade de livre trânsito entre as fronteiras da identidade, a possibilidade 
de cruzamento das fronteiras. Na hipótese da construção social, a identidade 
acaba, afinal, sendo fixada, estabilizada, pela significação, pela linguagem, pelo 
discurso (SILVA, 2010, p.107).

Refletir sobre a teoria, nos permite contemplar sobre as incertezas, 
provocando novas perspectivas, isto porque,

o que eu faço em um determinado momento pode ser inteiramente diferente, 
até mesmo o oposto daquilo que faço no momento seguinte. É aqui que o 
travestimo, a mascarada, o drag-queen tornam-se metáforas para a possibilidade 
de subverter o conforto, a ilusão e a prisão da identidade. A identidade, 
incluindo a identidade sexual, torna-se uma viagem entre fronteiras (SILVA, 
2010, p. 107).

Desta forma, notamos que tudo que é exposto na charge possui uma 
conotação e visa uma crítica reflexiva no diz respeito ao tema da identidade 
de gênero. A tensão refletida na charge confirma que a política de identidade, 
ainda é negada a determinados grupos por assombrar os processos regulatórios 
da sexualidade impostos pelas relações sociais adquiridas historicamente. 
Tomaz Tadeu da Silva (2010, p. 107) argumenta que,

tal como o feminismo, a teoria queer efetua uma verdadeira reviravolta 
epistemológica. A teoria queer quer nos fazer pensar queer (homossexual, mas 
também “diferente”) e não straight (heterossexual, mas também “quadrado”): 
ela nos obriga a considerar o impensável, o que é proibido pensar, em vez de 
simplesmente considerar o pensável, o que é permitido pensar. (...) O queer 
se torna, assim, uma atitude epistemológica que não se restringe à identidade 
e ao conhecimento sexuais, mas que se estende para o conhecimento e a 
identidade de modo geral. Pensar queer significa questionar, problematizar, 
contestar, todas as formas bem comportadas de conhecimento e de identidade. 
A epistemologia queer é, neste sentido, perversa, subversiva, impertinente, 
irreverente, profana, desrespeitosa.

Percebe-se que para a teoria queer as formas de identidade possuem 
forças políticas disciplinadoras e organizadoras. E qual é o papel da Educação 
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em relação a teoria queer? Louro (2001, p. 550) aborda que:
Uma pedagogia e um currículo queer se distinguiriam de programas 
multiculturais bem intencionados, onde as diferenças (de gênero, sexuais 
ou étnicas) são toleradas ou são apreciadas como curiosidades exóticas. 
Uma pedagogia e um currículo queer estariam voltados para o processo de 
produção das diferenças e trabalhariam, centralmente, com a instabilidade e a 
precariedade de todas as identidades. Ao colocar em discussão as formas como 
o ‘outro’ é constituído, levariam a questionar as estreitas relações do eu com o 
outro. A diferença deixaria de estar lá fora, do outro lado, alheia ao sujeito, e 
seria compreendida como indispensável para a existência do próprio sujeito: 
ela estaria dentro, integrando e constituindo o eu. A diferença deixaria de estar 
ausente para estar presente: fazendo sentido, assombrando e desestabilizando o 
sujeito. Ao se dirigir para os processos que produzem as diferenças, o currículo 
passaria a exigir que se prestasse atenção ao jogo político aí implicado: em vez 
de meramente contemplar uma sociedade plural, seria imprescindível dar-se 
conta das disputas, dos conflitos e das negociações constitutivos das posições 
que os sujeitos ocupam.

Fica claro, que a Educação exerce um papel imprescindível para 
promover um debate saudável, reiterando que além de termos uma sociedade 
plural, o respeito e o conhecimento devem fazer parte no espaço educacional, 
atuando como um processo formativo do indivíduo. Assim, Louro (2001, p. 
552) complementa que “as questões insolúveis não cessam as discussões, mas, 
em vez disso, sugerem a busca de outras perspectivas, incitam a formulação de 
outras perguntas, provocam o posicionamento a partir de outro lugar.”

Desse modo, acredita-se, que as identidades interceptam e/ou 
combinam-se por serem múltiplas e se interligam por inúmeras orientações 
sexuais, identidades, classes sociais, nacionalidades, gêneros, e no âmbito da 
Educação não pode ser diferente, sendo um lugar de provocações, convívio, 
aprendizado e desconstruções necessárias para uma sociedade mais justa e 
igualitária, não apenas no papel, mas no sentido mais humanamente possível, 
na prática, na vivência e nas experiências com todos.

4 Considerações finais

O texto busca trazer um debate sobre preconceitos, pois o mesmo, 
infelizmente, é um elemento que está no discurso social. O foco de nossa 
pesquisa é conscientizar a sociedade sobre atos preconceituosos evitando que a 
marginalização das minorias em nosso país seja vista como algo extremamente 
normal pela população, pois, devemos compreender toda a sociedade com suas 
distintas identidades sociais assumidas nos distintos espaços que ela se ocupa. 
Sendo assim, é possível ser travesti e ao mesmo tempo ser aluno, ser artista, ser 
filho, ser primo, ocupar várias funções que todos os cidadãos ocupam.
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A nossa sociedade, muitas vezes, impõe como uma patologia as travestis, 
isso reforça ainda mais os preconceitos que essas pessoas sofrem podendo 
ocasionar também possíveis violências que nascem desses preconceitos.

Pensando no contexto educacional, torna-se necessário o educador 
em conjunto com a escola desconstruir preconceitos de todas as partes, 
neste capítulo, tratamos do preconceito de gênero, mas todas manifestações 
que ofendem e magoam o outro deve ser abolida. A escola possui um papel 
importante na formação de seus alunos e o ambiente deve ser construtivo e 
emancipador, não cabe mais atos que ofendam o próximo. Para combater 
esses atos torna-se necessário abordar discussões sobre os temas, estimular o 
diálogo entre os alunos e criar projetos e atividades extracurriculares sobre o 
assunto.

Quando refletimos sobre a charge, referenciamo-nos ao termo gênero, 
gênero este, que, segundo Agostinho (1993) se constitui na realidade 
inquestionável da comunicação, e não pretende apenas distrair, mas, ao 
contrário, alertar, denunciar, coibir e levar à reflexão. Desse modo, observamos 
como a teoria queer é de importante relevância na sociedade, uma vez que, a 
homossexualidade ainda é apontada como um desvio e uma anormalidade.

Assim sendo, a teoria queer não tem interesse em definir e nem reduzir 
a determinadas ideias o seu posicionamento, mas sim, abrir espaço para que 
as diferenças possam se inserir na sociedade por meio de uma construção 
significativa da realidade, despertando assim, questionamentos. Nesse sentido, 
é necessário buscar esforços para construir novos cenários que possam levar à 
inclusão de uma cultura específica em uma sociedade que se caracteriza com 
regimes a partir da ruptura de representações negativas e preconceituosas.

Portanto, é importante o envolvimento político dos sujeitos na disputa 
pelos direitos civis e o reconhecimento social para a obtenção de uma superação 
diante da situação de minoria e marginais, levando assim, à construção de 
sujeitos ativos, que cada vez mais assumam espaços importantes na sociedade, 
e por assim dizer, consigam alcançar a liberdade e a igualdade de direitos.
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Capítulo 20

EDUCAÇÃO E REFLEXÃO EM TEMPOS DE 
PANDEMIA

Marcelino da Costa Ramos1

1 Introdução

O ano de 2020 tornou-se desafiador em todos os sentidos. Viver 
ganhou outra dimensão. Ainda que as pessoas digam que não 

tenham tempo ou que não gostem desse tipo de pensamento, fomos, de certa 
forma, obrigados a encarar essa verdade. Viver é preciso. Aqueles que viviam as 
demandas do dia a dia, sem muito refletir agora precisam encarar os mesmos 
desafios, e pensar em sua vida. Não apenas no ato de viver, mas o que estamos 
fazendo enquanto seres vivos.

Ainda que esperássemos que ela chegasse no Brasil, não imaginávamos 
que essa pandemia não nos atingiria dessa forma. Ela chegou e obrigou que 
todos repensassem suas vidas e seus atos. Todos mudaram seus ritmos, de 
repente, tudo mudou sua forma de funcionar: comércio, bancos, cartórios, 
academias e escolas. O mundo que nunca parava teve que encontrar um outro 
compasso.

Esta realidade recheada de contratempo se apresentou abruptamente 
para professores e alunos nas escolas. Com data definida em 18 de março, as 
escolas fecharam suas portas, sem prazo para retorno. O que no início parecia 
ser passageiro e até despertava olhares felizes, inocentemente, pois eram 
imaginados apenas alguns dias sem aula, mostrou-se bem mais tenebroso.

Os dias se passavam e nenhuma notícia chegava, a respeito de volta às 
aulas, assim começavam os primeiros alunos a enviar mensagens perguntando 
sobre o retorno, pais procuravam a escola querendo notícias, e professores se 
preocupavam com os dias que se passavam e matérias que se acumulavam.

Diante de um cenário tão incerto, perante medos e incertezas, aos 
poucos, tudo começou a caminhar, dentro do que era possível. Grupos foram 

1 Formado em História, Mestrando em educação pela universidade Federal de Lavras (UFLA), 
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criados, plataformas utilizadas, e como uma criança que de forma insegura 
os professores começaram a dar seus primeiros passos, ainda que de maneira 
remota, os primeiros contatos foram feitos e – se é que se pode chamar assim 
– as aulas recomeçaram.

Se esses primeiros passos eram incertos, o caminho se fazia escorregadio, 
muitas dificuldades se apresentavam, como falta de acesso à tecnologia, 
muitos professores que não tinham habilidades com computadores, gerando 
insegurança a todos. Sabemos que a prática pedagógica é sempre muito 
exigida desses agentes educacionais, porém, nesse cenário, tornava-se ainda 
mais importante. Os professores tiveram que se reinventar como nunca.

Desta maneira, este artigo tem por objetivo refletir sobre a importância 
das práticas pedagógicas, neste período de ensino remoto em cenário 
pandêmico.

Partindo desta reflexão, a metodologia deste trabalho será iniciada de 
modo a fazer uma discussão sobre a importância das práticas de aprendizagem, 
por meio de teóricos como Paulo Freire, Carlos Marcelo e Isabel Solé. A 
prática docente sempre foi alvo de intensos debates, e, para esses autores, que 
defendem a bandeira de uma formação continuada, o papel do professor é 
fundamental, para a construção de um ensino que seja formador e não apenas 
transferidor (FREIRE, 2011).

Como observamos anteriormente, aqueles que procuram se dedicar à 
educação devem assumir o compromisso de uma educação que signifique e 
ao mesmo tempo se ressignifique, sendo esse compromisso a raiz do sistema 
educacional. Dessa maneira, como cumpri-lo em um momento de tantas 
incertezas, como este da pandemia?

É neste contexto que acreditamos no segundo passo do nosso processo 
de construção deste trabalho. Queremos dar voz àqueles que dão vida ao 
sistema: o professor. Buscamos alguns relatos de professores da Escola Estadual 
São Luiz Gonzaga, situada na cidade de Elói Mendes, Minas Gerais, cuja 
equipe integro.

Sabemos que o processo educacional sempre foi alvo de debates, neste 
momento, mais intensos ainda, pois é preciso se manter distante fisicamente, 
mas ainda precisamos continuar a caminhada educacional. Desta maneira, 
entendemos que não é possível falar em práticas educativas sem ouvir os 
professores, seus medos, suas vitórias, seus erros e seus acertos. Só assim 
caminharemos para uma profissão do conhecimento, (MARCELO,2009).
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2 Caminhando

“Como deve ser bom estudar em casa...” Quem dentro de uma escola 
não ouviu ou disse algo parecido? Qual professor, depois de um dia cansativo, 
e sabendo que talvez tivesse que trabalhar mais um turno, à noite, não tenha 
dito “Como eu gostaria de estar na minha casa...” Parece estranho, além de 
pouco acadêmico, mas infelizmente isso aconteceu. Com o risco de contágio 
cada vez mais iminente, as aulas foram suspensas, presencialmente, e todos 
foram para suas casas. Escolas fecharam suas portas e pairou a incerteza. O 
Conselho Nacional de Educação (CNE), considerando as implicações da 
pandemia da:

COVID-19 no fluxo do calendário escolar, tanto na educação básica quanto 
na educação superior, vem a público elucidar aos sistemas e às redes de ensino, 
de todos os níveis, etapas e modalidades, que porventura tenham necessidade 
de reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da 
suspensão das atividades escolares por conta de ações preventivas à propagação 
da COVID-19.

Com a suspensão das aulas e o tempo sendo maior que se imaginava, 
começavam as indagações quanto ao período letivo dos alunos. De acordo 
com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, o ano letivo para os alunos de 
ensino fundamental e médio está assim estabelecido:

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada 
de acordo com as seguintes regras comuns:

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por 
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver; (LDB 9493-96)

A LDB estabelece que a carga horária deve ser de oitocentas horas, 
distribuídas em duzentos dias letivos, contudo, como os dias de suspensão das 
aulas foram mais numerosos que o esperado, as escolas públicas, orientadas 
pelas secretarias de ensino, passaram a se organizar para que esse tempo não 
ficasse cada vez mais defasado.

No desenvolvimento da pesquisa, procuramos analisar se encontra algo 
específico sobre os estudos referentes a um período de pandemia como este. A 
LDB não trata especificamente de uma situação assim, mas menciona que o 
calendário deve ser revisto em caso de necessidades.

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 
climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com 
isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. (LDB 9493-96)

Sabemos que a Pandemia é muito maior que uma peculiaridade local, 
mas, neste inciso, encontramos uma possibilidade de mudança no calendário, 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11693005/art-24-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11692974/art-24-inc-i-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11693040/art-23-2-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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como tem ocorrido neste momento.
Passado um período de aproximadamente dois meses, e havendo a 

possibilidade real do prazo se estender por mais tempo, a Secretaria Estadual 
de Educação de Minas Gerais elaborou algumas resoluções, criando o regime 
de aulas não presenciais em teletrabalho, para que assim fosse assegurado aos 
alunos seu direito à aprendizagem, cumprindo as horas determinadas pela 
LDB. O estado de Minas Gerais elaborou algumas resoluções para organizar 
o ensino.

Art. 2º - As Escolas Estaduais, observando o disposto nesta Resolução, deverão 
reorganizar seus Calendários Escolares, compreendendo a realização de 
atividades escolares não presenciais, para minimizar as perdas aos estudantes em 
razão da suspensão das atividades escolares presenciais, conforme Deliberação 
no 18, de 22 de março de 2020, do Comitê Extraordinário COVID-19 
(RESOLUÇÃO 4310-2020).

Como percebemos, o ano de 2020 mostra-se singularmente difícil para 
todos, mas para a educação tem sido ainda mais complicado, uma vez que 
possui desafios constantes. Este é mais um que se coloca para os professores, 
pois, se em sala de aula, o desafio de ensinar não era fácil, e agora? Como 
vencê-los?

Sabemos que a educação básica sempre foi presencial, foi uma 
educação das relações sociais no espaço escolar, sendo a própria vivência no 
âmbito escolar uma forma de aprendizado. Porém, com a Pandemia, houve 
a necessidade de distanciamento e os alunos estudariam de suas casas, com a 
ajuda dos professores.

Esta ajuda ocorreria por meio de sites, plataformas digitais, apostilas 
criadas como forma de teletrabalho, com os PETs, especificamente no estado 
de Minas Gerais, porém era tudo novo, teríamos que aprender fazendo, para, 
assim, cumprir o que prevê a LDB.

Com todos esses desafios, nós, professores, não podemos nos esquecer 
o quanto nosso papel é fundamental no aprendizado, não podemos esmorecer 
e nos tornarmos secundários neste momento, cumprindo o que Paulo Freire 
disse com tanta propriedade em sua obra “Pedagogia da Autonomia”:

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-
se como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de 
que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 2011 p.24)

Em seus trabalhos, Paulo Freire sempre teve uma preocupação de que a 
educação fosse construída, para que realmente acontecesse, e não simplesmente 
bancária, como elaborou. O momento que vivemos pode ser um forte divisor 
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de águas para a educação. Podemos viver um forte retrocesso no ensino, 
no qual o professor apenas fala e aluno ouve passivamente, ou, diante 
das dificuldades que se apresentam, novas estratégias sejam criadas para se 
aprender a distância.

A distância não pode ser uma desculpa para que apenas trabalhemos 
com transferência de conhecimento, permitindo que a frieza da tela de um 
computador enfraqueça nosso trabalho.

Não importa se estamos na escola ou em casa, o professor é fundamental 
na construção de estratégias que possibilitem um aprendizado autêntico, 
como defendido por Paulo Freire. O autor Carlos Marcelo também acredita 
no poder do professor neste processo.

as escolas foram criadas com o intuito de transformar as mentes dos alunos 
em mentes educadas e que, hoje em dia, para que esse direito se continue 
a respeitar, exige-se dos professores um esforço redobrado de confiança, 
compromisso e motivação. (MARCELO, 2002, p. 8).

Escrito em 2002, o texto de Marcelo nunca foi tão atual, mesmo 
dizendo escola, ele reafirma o quanto o papel do professor na vida dos 
alunos é importante, pois transformar mentes como o autor coloca é algo 
de grande responsabilidade, mas, se hoje não estamos em escolas, como nós 
a conhecemos tradicionalmente, fizemos de nossas casas escolas e ainda nos 
mantemos ligados e transformando mentes, e mais do que nunca redobrando 
nossa confiança, compromisso e motivação (MARCELO, 2002), para ensinar a 
distância.

Assim, é preciso continuar a caminhada. As mudanças são constantes 
e, partindo dos pontos-chave, levantados por Carlos Marcelo, os professores 
deverão sempre se reinventar. Não temos como fugir desse fato. A sociedade 
estará em constante modificação, a tecnologia não se estagnará, e cada vez 
mais estaremos presos a ela, nossa prática pedagógica sempre exigirá de nós 
aprendizado, “a profissão docente é uma profissão do conhecimento” (MARCELO, 
2002).

Diante do exposto, entendemos que as mudanças causam impacto 
no trabalho educacional, e, diante deste momento que vivemos, o impacto 
é ainda mais profundo. É momento de todos nós repensarmos nossas vidas. 
Enquanto professores, é momento de repensarmos nossas práticas, nossos 
acertos e erros.

Se pudéssemos eleger uma palavra para o momento seria reflexão. Cada 
um de nós temos a oportunidade de aprimorar agora nossas práticas educativas, 
e analisar nossas metodologias. Quantos projetos, que nunca passaram 
disso, agora podem ser colocados em prática. Vencemos nossos medos por 
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necessidade. Agora é o momento de superação. O medo do computador, de 
participar de grupos de estudos, utilizar plataformas digitais. Há dificuldades, 
mas não podemos esquecer que são elas que nos fazem evoluir.

Este momento de reflexão e de enfrentamento dos desafios para ensinar 
mesmo a distância nos remete ao conceito de John Dewey, “aprender fazendo”: 
se, por tempos, deixamos nossos projetos parados, porque acomodamos, 
tínhamos medo, ou a correria do dia a dia nos impedia de também aprender, 
agora precisamos sair de nossa zona de conforto, enfrentar nossos medos e 
repensarmos nosso tempo.

O formato tradicional da escola que pensávamos para a educação básica 
mudou. E mesmo quando tudo isto passar, é provável que algumas práticas 
sejam diferentes, não podemos saber o resultado preciso desta pandemia. 
Aquele espaço sagrado, com suas paredes e jardins, transformou-se. Agora 
estamos distantes. O que temos são computadores, celulares e plataformas que 
nos ajudam no ensino.

Infelizmente, este espaço sagrado foi profanado, (TURCKE, 2016) 
pela Pandemia. Hoje, para cuidar de nossas vidas, temos que nos distanciar 
deste local tão importante na vida de todos e, novamente, sagrado pela 
sua importância, mas que teve de ser fechado. Mais do que nunca, hoje os 
professores necessitam mostrar o quanto são importantes neste processo. Nesse 
sentido, apoiamo-nos em Larrosa: Nas palavras de Cossío (2018 p.122): “dá-
me um bom professor e ele improvisará o local da escola se faltar, ele inventará 
o material de ensino".

Para aqueles que acreditam que, do ponto de vista educacional, o 
ano será uma tragédia, Larrosa nos mostra que não. Onde há professores 
comprometidos, haverá aprendizagem, não importa o momento, a distância 
ou as dificuldades. Improvisar um local ou criar o material faz parte das 
práticas educativas defendidas neste trabalho.

Estes professores citados por Larossa com certeza possuem estratégias 
diferentes para motivar seus alunos. Nesse sentido, Isabel Solé desenvolveu 
um rico trabalho sobre estratégias de leitura. Conseguimos, por meio dele, 
inferir importantes informações de que possuir estratégias para o ensino é 
importante.

o propósito deste livro é ajudar professores e outros profissionais que intervêm 
na educação escolar em uma tarefa que, ao contrário do que poderia se supor, 
não é de forma alguma fácil: promover nos alunos a utilização de estratégias 
que lhes permitam interpretar e compreender os textos escritos. (SOLÉ, 199,8 
p.17).

Toda boa prática educativa necessita de um boa estratégia. Como a 
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autora defende, as estratégias são essenciais para que o aluno aprenda. Hoje, 
temos alunos cada vez mais independentes e com ferramentas versáteis em 
suas mãos. Cabe à nossa prática saber se aproveitar dessa autonomia e dessas 
ferramentas, pois não importa qual seja o professor ou a matéria estudada, 
todos querem seus alunos sabendo interpretar o que estão estudando.

O fato de criar estratégias e utilizar diferentes ferramentas em nada 
diminui o papel do professor, mas é, certamente, um potencializador do todo 
o processo. A autora, assim como o autor citado anteriormente acredita que 
o professor é fundamental neste processo. “O importante é pensar que, por 
um lado, os alunos e alunas sempre podem aprender melhor mediante as 
intervenções do seu professor”. (SOLÉ, 1998, p.117).

Este ler melhor se aplica a matemática, português, história, geografia, 
artes, medicina, filosofia, direito, engenharia etc. Não importa qual seja a 
matéria, os alunos dependem da intervenção do professor. Neste caminho, se 
o professor é fundamental, sua prática pedagógica é o cerne de todo o sistema. 
Jamais existirá um manual de práticas pedagógicas, que siga uma fórmula 
pronta, que indique “Faça assim e terá este resultado”. Isso é impossível.

Por isto, é inútil pensar que uma estratégia utilizada com êxito poderá 
ser empregada sempre, e nem mesmo querer que outros utilizem acreditando 
que será exitosa. Mesmo com tantas adversidades, devemos manter nossa 
formação constante. Todos os dias são viáveis para aprender, experimentar.

Seguindo esta linha segundo a qual o trabalho do professor é 
fundamental e por isto sua formação deve ser constante, Antônio Nóvoa 
acredita que a formação docente exige um diálogo cada vez maior entre os 
pares, para que as práticas pedagógicas sejam compartilhadas.

A única saída possível é o investimento na construção de redes de trabalho 
e de práticas de formação baseadas na partilha e no diálogo profissional. As 
experiências mais interessantes estão localizadas nas escolas, em torno de 
projetos que são, ao mesmo tempo, de inovação pedagógica e de formação 
docente. (NÓVOA, 2017, p. 25).

Compartilhar as estratégias criadas pode ser uma alternativa positiva 
para o ensino. Sabemos que diferentes pessoas possuem diferentes ideias, 
criando uma grande rede, como o autor defende, contribuindo para a formação 
de todos e enriquecimento do ensino. Mas o autor também chama a atenção 
ao fato de que é necessário refletir sobre a prática pedagógica. “A prática, por si 
só, de pouco serve. Mas a prática refletida, pensada, trabalhada teoricamente, 
é a mais relevante matéria-prima da formação continuada”. (NÓVOA, 2017, 
p. 25).

Partindo das palavras do autor, necessitamos refletir nossa prática, uma 
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vez que ele é a matéria-prima de nosso trabalho, porém sem pensá-la, pouco 
se pode fazer. Como apontado anteriormente, o momento é de reflexão e se, 
para o autor, ela é fundamental, podemos tirar grandes ensinamentos deste 
momento.

Não negamos as dificuldades que possam aparecer pelo trajeto, mas, 
assim como na sala de aula, onde cada professor encontra o seu caminho para 
melhor desenvolver o seu trabalho, não há dúvidas de que agora, passado o 
primeiro momento impactante, todos estão em busca de sua melhor forma 
para trabalhar. Desta maneira, é importante que criemos espaços para debates 
como forma de criar as redes de trabalho (NÓVOA, p.25), para continuarmos 
aprendendo.

3 As experiências na Escola Estadual São Luiz Gonzaga

Acreditando nas redes, idealizadas por Nóvoa, queremos abordar 
alguns trabalhos realizados por alguns professores da Escola Estadual São Luiz 
Gonzaga, na cidade de Elói Mendes, em Minas Gerais.

A Escola possui hoje aproximadamente quinhentos e cinquenta 
alunos, com turmas no ensino fundamental e médio. Sua história é marcada 
por intensas lutas sempre em prol do ensino por crer no poder deste, como 
agente transformador, assim como Paulo Freire acreditava.

Após uma forte caminhada para manter seu espaço no passado, 
acreditava-se que o momento mais tenso de sua história recente havia passado, 
mas, no início de março de 2020, com a notícia do vírus se espalhando em 
um ritmo cada vez mais intenso e havendo a necessidade de suspensão das 
aulas, todos da comunidade escolar ficaram apreensivos, pois, segundo relatos 
de professores, colhidos para este trabalho, não sabíamos o que iria acontecer, 
seria uma semana, quinze dias, corríamos o risco de não voltar? (Relato dos 
professores)

Segundo Benjamin,(1987) “as histórias precisam ser narradas, pois o 
narrador retira da experiência o que ele conta”. Sendo assim, buscamos aqui 
as experiências daqueles que estão vivendo este momento, cuja tensão não 
se nega, mas não podemos deixar de perceber que existem possibilidades de 
aprendizado, de melhoria de nossa prática pedagógica, que, por isso, precisa 
ser contada, narrada, como disse o autor, para ser refletida, conforme discutido 
anteriormente.

Neste pequeno espaço, perceberemos que cada professor, de maneira 
simples, mas profunda, demonstrou sua visão do que está acontecendo, suas 
angústias, seus acertos e seus erros, numa tentativa de ajudar todos que neste 
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momento estão com dificuldade. Nesse viés, suas narrativas podem, se bem 
entendidas, ser ricos conselhos, como Benjamin acreditava.

Tudo isto esclarece a natureza da verdadeira narrativa. Ela tem sempre em si, às 
vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir 
seja num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio 
ou numa norma de vida de qualquer maneira, o narrador é um homem que 
sabe dar conselhos. (BENJAMIN, p. 200).

Para os professores, o momento foi de grande apreensão. Acostumados 
a rotinas de anos, o momento foi um grande hiato em suas vidas. Para a 
professora Divana, que trabalha matemática com alunos de ensino fundamental 
e médio, o momento inicial não foi fácil. De acordo com ela, “a princípio, 
achei muito complicado, devido ao fato de não estar acostuma a utilizar tanto 
o computador, um caso já solucionado”. (Professora Divana)

Como citamos anteriormente o novo sempre traz certo estranhamento, 
como a professora disse, ela não estava acostumada com a utilização de 
computadores, mas ela cita que o fato foi superado.

A professora também aborda outro ponto que necessita de muitas 
discussões. Embora saibamos que grande parte dos alunos está conectada na 
internet o tempo todo, isso ocorre em conversas informais, jogando, ou se 
divertindo. Quando a utilização prevista refere-se a algo mais estruturado, os 
estudantes não gostam de participar dos grupos, têm dificuldades técnico-
operacionais ao utilizar aplicativos e, assim como na sala de aula, têm vergonha 
de participar em grupo, com medo do que outros podem pensar, preferindo 
tirar suas dúvidas de modo privado. Para a professora, diante desta situação, 
as aulas presenciais continuam mais eficazes.

Acredito que aulas presenciais são mais eficazes, e as crianças levam mais a 
sério, porém, com os PETs, alguns aproveitam bem o momento. Infelizmente 
tem alunos que não participam dos grupos, mais mesmo assim são dadas as 
lições!

Em relação às lições dadas, alguns entregam e outros não, e o termo de 
participação é mínimo. Muitos têm vergonha de perguntar nos grupos, 
optando pela conversa privada!

Em conversa com a professora, foi perguntado como ela havia 
solucionado seu problema, fato que ela abordou em sua primeira fala: explicou 
que no inicio teve dificuldades, porque não tinha muita familiaridade com 
o computador, mas que conseguiu vencer esse percalço. A primeira semana 
eu fazia os exercícios e mandava foto, muito errado. Aí aprendi a fazer o vídeo 
resolvendo o exercício. Deu certo.

Observando a fala da professora, percebemos que a necessidade fez 
com que ela aprendesse uma nova ferramenta, vencendo as dificuldades, 
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de modo a aprimorar sua prática pedagógica. Ainda que, como citado 
anteriormente, alguns alunos não tenham participado, trata-se de uma forma 
que ela encontrou, para atingir aqueles que estão participando. Seu ato de 
gravar o vídeo resolvendo o exercício é mais uma habilidade que podemos 
discutir e levar ao conhecimento de outros professores.

A professora de Português Marilda Barreto também menciona o período 
de apreensão vivido nos primeiros meses, quando as aulas foram suspensas, e 
a expectativa com o retorno do teletrabalho: “De uma hora para outra, as aulas 
presenciais foram interrompidas e ficamos sem contato com os alunos por dois 
meses. Só então o ócio foi substituído por aulas remotas.”

A professora também sente falta do contato com os alunos. Ela diz 
que, embora esteja conectado, por meio das tecnologias, o contato não se 
faz diretamente, uma vez que existe um recurso intermediário, encontrando 
dificuldade para atrair a atenção dos estudantes: “Prender a atenção do aluno no 
celular ou no computador, utilizando-os como ferramentas de aprendizagem, não 
tem sido algo fácil. Antes tínhamos o contato direto – professor/aluno; agora temos 
um agente intermediário – professor/meio de comunicação/aluno.”

Em seu depoimento, dois aspectos chamam atenção referentes à prática 
pedagógica, primeiro seu depoimentos sobre os PETs, criados pelo o governo 
de Minas Gerais, “Além disso o material oferecido aos alunos (PET) não tem 
atrativos, o conteúdo não é desafiador, não faz com que o aluno problematize 
questões pressupostas para as séries vigentes.” Em seu depoimento, a professora 
reforça a necessidade que temos de em nossas práticas, criar um ambiente 
que desafie o aluno, despertando nele a curiosidade e a construção do saber. 
Seu depoimento corrobora as teorias de Paulo Freire, Piaget e outros que 
acreditam que o ensino não se restringe a apenas um aluno passivo que 
recebe todo o conhecimento, mas se estende ao aluno que interage, e que 
busca respostas aos desafios propostos.

Outro aspecto relevante de seu depoimento são as trocas de experiências 
nas reuniões pedagógicas, “trocamos experiências nas reuniões, via internet.” 
Esse intercâmbio está diretamente ligado ao que Nóvoa defende, sobre a rede 
de troca de experiências, para a formação continuada.

A professora de inglês Denise, por sua vez, imaginava que, no início, as 
aulas voltariam depois de alguns dias, porém o tempo foi passando, e a volta 
foi se tornando cada vez mais distante. Com o ensino tendo que acontecer 
por meio dos trabalhos tutorados, muitas ferramentas foram aprendidas 
para que fosse possível se aproximar de seus alunos, aprimorando sua prática 
pedagógica.
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Hoje acredito que isso tudo já serviu de crescimento, aprendemos muito, 
fizemos cursos online, webnários, Google formulário, Grupos de Whatsapp, 
TICs ( Tecnologias de Informação e Comunicação). Mas ainda temos muito 
que estudar, pois ainda não estou conseguindo atingir os meus alunos.
(Professora Denise)

Contudo, ao ler o depoimento da professora e observar o ponto 
negativo por ela abordado, encontramos um ponto fundamental do ensino, a 
participação dos pais, “a falta de interesse dos alunos, sem incentivos dos pais ou 
muitos não conseguem ajudá- los e muitos anexos para preenchermos.”, que por 
diferentes motivos, estão cada vez mais distantes, mas fazem muita falta no 
aprendizado dos filhos. Sem dúvida, esse é um ponto de reflexão, que pode 
suscitar profundas análises, sobre nossas práticas e o envolvimento da família.

O professor de educação física Juliano Ribeiro também comentou as 
dificuldades enfrentadas para a sua disciplina. O educador comenta que sua 
matéria requer muita prática e que muitas vezes fica difícil tirar os alunos de 
sua comodidade. Para ter uma melhor devolutiva, ele enviou aos seus alunos 
links de vídeos.

A estratégia utilizada que surtiu um pouco de efeito mas mesmo assim não foi 
como eu esperava só alguns links de vídeos enviados para eles sobre o assunto 
estudado. Alguns alunos gostam e comentam sobre o vídeo, mas ainda assim é 
muito baixa a participação.(Professor Juliano)

A utilização destes links, estratégia presente em sua prática pedagógica, 
é uma forma de motivar os alunos para a participação. Ainda que a adesão 
tenha sido inferior ao esperado, trata-se de uma inovação muito bem aplicada 
pelo professor.

Mesmo que haja dificuldades para o professor, o contato é importante, 
para que os alunos não fiquem totalmente defasados e sem nenhum contato 
com os estudos. Por outro lado, o professor também aborda a dificuldade 
que os alunos possuem ao criar uma rotina de estudos. Esses são pontos 
importantes que devemos considerar em nossa prática.

Uma das grandes dificuldades dos alunos são eles lidarem com disciplina 
necessária para estudar de forma distante. Disciplina de horário das aulas, 
de hora para dedicar aos estudos, leitura, ficando muitas vezes desmotivados. 
(Professor Juliano).

A professora Silvana, que trabalha com a matéria de geografia, 
também diz que ficou apreensiva com a suspensão das aulas e que o início 
foi muito complicado, uma vez que todo o planejamento teve que ser refeito, 
“O planejamento, feito com extrema atenção, cobrando que se desenvolvessem 
habilidades nos alunos, foi tudo por “água abaixo”, mas, mesmo diante das 
dificuldades, foi importante para o uso de novas tecnologias, um ponto positivo 
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é que tivemos que inovar em nossa prática pedagógica, aprendemos a utilizar o 
Google Meet, gravar áudios, formulários do Google etc.

A professora destaca também que, além de aprender novas ferramentas, 
deixando a zona de conforto, os alunos também desenvolveram suas 
habilidades. Por mais que tenham o tempo inteiro um celular em suas mãos, 
nem sempre estão realizando um atividade mais elaborada. Porém, com os 
estudos tutorados, foram obrigados a aprender, “hoje os alunos estão utilizando 
novas tecnologias e estão mais preparadas para a utilização de e-mails, formulários, 
fotos etc.”

Nos relatos dos professores, percebemos que todos estão apreensivos 
com a suspensão das aulas e também preocupados com o aproveitamento de 
seus alunos durante as aulas remotas, ou em teletrabalho, termo utilizado pela 
secretária de educação de Minas Gerais.

Mas, mesmo nas adversidades, fica claro o quanto os professores se 
preocupam e não se esmorecem diante das dificuldades, desafiando-as, 
vencendo as suas próprias limitações, ajudando os alunos em suas dificuldades, 
indo ao encontro da hipótese inicial aqui defendida de que, mesmo em um 
momento tão difícil como este, é possível melhorar nossas práticas pedagógicas.

4 Considerações finais

O ano de 2020 marcará a vida de muitas pessoas por diferentes 
gerações. Infelizmente será lembrado pelo Coronavírus e pelo distanciamento 
social, que separou as pessoas, fechou estabelecimentos comerciais, religiosos 
e educacionais. Ao ficarmos em nossos casas, passamos a realizar as mais 
diferentes tarefas de maneira remota. O momento exige reflexão de todos. 
Com certeza esta pandemia irá passar, mas deixará suas marcas, o que será 
inevitável, mesmo que as pessoas não percebam.

Sendo um momento de reflexão, para os profissionais de educação não 
será diferente. É sempre preciso repensar a prática pedagógica, e agora, mais 
que isso, não apenas repensar, mas também colocá-la em ação e no caminho 
aprender.

No trabalho educacional, a prática pedagógica é fundamental, é preciso 
refletir sobre ela. Nesse sentido, vimos nos trabalhos de diferentes autores 
que ela é determinante em sala de aula, transformando a vida de professores 
e alunos, ao despertar neles o gosto por aprender, não apenas para aquele 
momento, mas para a vida. Neste trabalho pudemos observar a atuação de 
alguns professores da Escola Estadual São Luiz Gozanga. Por meio de suas 
breves palavras, conseguimos refletir sobre pontos importantes da cotidiano 
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escolar como interesse dos alunos, participação da família, medo da utilização 
das tecnologias, despreparo dos alunos, troca de experiências, que muito 
ajudam no crescimento e melhoria de nossa prática pedagógica, permitindo 
não só o aprendizado dos alunos, mas também para os profissionais da 
educação, indo ao encontro do que Paulo Freire disse, não há docência sem 
discência.
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POSFÁCIO

Esta obra reuniu capítulos de pesquisadores, de áreas díspares, 
comprometidos com o propósito da ampliação acerca das 

observações intrínsecas às temáticas educacionais e aos desdobramentos 
dessas em situações de vivência socialmente partilhadas por educadores e 
educandos. Logo, partindo-se do pressuposto basilar de que as pesquisas em 
educação necessitam, de modo imperioso, das interlocuções que abarquem as 
transformações abruptas dos comportamentos humanos e os fatores externos, 
a exemplo do contexto pandêmico (Covid-19), o livro em questão intensifica 
esse processo de descobertas e, obviamente, de reflexões no que se refere à 
prática docente. Corroboro, portanto, o entendimento de que ao se debater 
temas que envolvam a formação do professor e o uso de tecnologias, bem como 
as suas subdivisões específicas de análise, promove-se, como consequência, 
o engajamento, de cada um dos autores, com o despertar de novos olhares 
e, certamente, novos caminhos para a educação. Dessarte, espera-se que este 
livro seja um incentivador para o pensamento crítico sobre a existência de 
múltiplas e significativas discussões a respeito dos fatores que compõem os 
estágios de formação educacional, da Educação Básica ao Ensino Superior. 

Alex Junior Bilhoto Faria
Agosto de 2020
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