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PREFÁCIO

 A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo 
da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza 

e da alegria (FREIRE, 2004, p.142).

Escrever o prefácio deste livro é uma tarefa que realizo com 
responsabilidade e prazer. Responsabilidade por saber da relevância 

do trabalho de um prefaciador, que tem por incumbência de externar as 
impressões sobre a obra, de modo a propiciar a criação de expectativas dos 
potenciais leitores em relação às páginas seguintes. Ah, as impressões! São elas 
que me levam ao prazer dessa escrita, afinal, a obra “A educação contemporânea: 
velhos dilemas, novas perspectivas” traz diversas reflexões de autores que atuam 
na educação e que a concebem como um compromisso ético e político, capaz 
de transformar realidades e vidas humanas. Talvez pelo fato de este livro ser 
uma coletânea de textos produzidos por profissionais amigos, este momento 
seja tão singular e tão especial, e estar aqui nesta posição de prefaciadora, é, 
notadamente, um privilégio. 

Convido você, caro(a) leitor(a), a apreciar cada produção com olhar 
crítico-reflexivo, concordando ou discordando, mas em uma posição de 
interlocutor que considera que a produção do conhecimento se efetiva por 
meio da interação, da socialização, da dúvida, da busca, da sistematização. E o 
que faz um texto ser intenso é a sua relação com ele. Portanto, proponho que 
você não apenas leia, mas sinta a provocação, a problematização e a essência 
subjetiva em cada página. Que ao relembrar os velhos dilemas da educação e 
ler as possibilidades de novas perspectivas que os autores trazem, você possa 
ressignificar o seu olhar e ampliar seus horizontes.

A área da educação é amplamente incrível e oportuniza diferentes 
caminhos e, neles, diversas paisagens. Por isso, os capítulos que você encontrará, 
aqui, possuem variadas temáticas e múltiplas concepções, o que demonstra que 
cada ponto de vista depende do lugar em que se está, da posição discursiva que 
cada sujeito ocupa ou acredita ocupar. Aproveite a leitura para problematizar 
teorias e metodologias, e, principalmente, para compreender que ocupar um 
lugar teórico significa entender que a produção um cada texto apresenta uma 
configuração dialética-dialógica, ou seja, os discursos de outros se articulam 
aos nossos e os nossos discursos passam a constituir os discursos dos outros. 
Invito-lhe a aguçar os sentidos e perceber novos olhares e outras vozes que 
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podem transformar suas perspectivas e seus discursos acerca dos percursos 
formativos, seja na dimensão dos processos de ensino e de aprendizagem, seja 
na dimensão da formação e da atuação docente. 

Lavras-MG, julho de 2020.

Natany Avelar Silva

Mestra em Educação (Universidade Federal de Lavras-UFLA)
 Graduada em Pedagogia (UFLA)

Docente na rede pública municipal e privada de Lavras-MG



PRESENTATION

True bonds will never be lost. They will always be remembered and 
reframed as new fruits are produced and shared among those who 

integrate this connection.
Under these ideals, this book was born from the union of egresses 

and teachers from the Post-Graduation Programe in Education, from Federal 
University from Lavras, in State of Minas Gerais, in Brazil. The students, 
whose year of ingress in the Programe was in 2018, dedicated in work, 
together, for the composition of this work.

Thereby, being the Program directed to the Professional Master’s 
modality, the egresses class is composed by professionals who work in the 
most diverse areas of the educational field. In fact, the majority are teachers 
from public and private educational institutions.

Therefore, considering the profile to which the egresses and teachers 
are inserted, it was decided to discuss new perspectives for the development 
of education, in contrast to the old dilemmas faced in the process of teaching 
and learning. For that, the reflections were guided by the national reality, 
which covers crises, as well as diverse challenges.

In fact, even if the class is no longer gathered in the same classroom, 
thoughts and experiences come together and give life to this unique and 
valuable work, as it encompasses stories and people linked by bonds and 
Education.

Brasil, Lavras-MG, july, 2020. 

Daniely Maria dos Santos

Mestra em Educação (Universidade Federal de Lavras-UFLA)
Pós-graduada em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Língua Inglesa 

(UNINTER)
Graduada em Letras pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 

Graduanda em Direito (UFLA)
Docente de Língua Inglesa na rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais





APRESENTAÇÃO

Os verdadeiros vínculos jamais serão perdidos. Todavia, eles serão 
sempre lembrados e ressignificados à medida que novos frutos são 

produzidos e compartilhados entre aqueles que integram essa conexão.
Sob estes ideais, este livro nasceu da união de egressos e professores do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Lavras, 
em Minas Gerais, no Brasil. Os alunos, cujo ano de ingresso no Programa foi 
em 2018, dedicaram-se a trabalhar, juntos, para a composição desta obra.

Isso posto, sendo o Programa direcionado à modalidade de Mestrado 
Profissional, a turma egressa é composta por profissionais que atuam nas mais 
diversas áreas do âmbito educacional, sendo a maioria professores e professoras 
de instituições públicas e privadas de ensino.

Assim, diante dessas explanações e considerando o perfil ao qual os 
egressos e docentes estão inseridos, decidiu-se discorrer a respeito de novas 
perspectivas para o desenvolvimento da educação, em contrapartida com os 
velhos dilemas enfrentados no processo de se ensinar e aprender. Para tanto, as 
reflexões foram pautadas na realidade nacional, a qual abrange crises e desafios 
diversos.

Com efeito, ainda que a turma não mais esteja reunida em uma mesma 
sala de aula, os pensamentos e experiências estão unidos e dão vida à esta obra, 
que é peculiar e valiosa, pois abarca histórias e pessoas conectadas por vínculos 
e pela Educação.

Lavras-MG, julho de 2020.

Daniely Maria dos Santos





O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA E SEU PAPEL NA 

CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Cristina Rezende Eliezer1

1 Introdução

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) 
determina, no caput do art. 5º, quais são os direitos considerados 

fundamentais básicos. Porém, a educação não está inclusa em tal rol, estando 
disciplinada no art. 6º da Carta Magna, sendo considerada um direito social. 

A Constituição também dispõe, no Título VIII, capítulo III, seção 
I, arts.205 a 214, sobre a normalização básica que deve nortear a educação 
brasileira. De modo a viabilizar a democracia, acolhida na fórmula política 
do Estado Democrático de Direito (CR/88. Art. 1º, caput), os constituintes 
fixaram os alicerces disciplinadores da educação. Apesar de tais regulamentações 
representarem um avanço no âmbito educacional, é necessária a busca por 
uma argumentação que transcenda a mera regulamentação jurídica. Mais que 
isso, é imprescindível que seja fundamentada uma nova hermenêutica dos 
tribunais. Daí a importância dos princípios, mais precisamente, do Princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana.

Os princípios constituem fundamentos para a interpretação, até 
mesmo, das normas constitucionais e, sobretudo, para a integração e aplicação 
do Direito Positivo. Se os mandamentos constitucionais apresentarem uma 
diversidade de sentidos ou se surgirem antinomias, a interpretação deverá ser 
realizada de modo que seja fixado um sentido que possibilite uma harmonia 
com o princípio que seja mais cabível ou próximo. Com base nessa compreensão 

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 – PUC Minas. 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. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras – UFLA. 
Coordenadora regional do Programa Direito na Escola da Comissão Estadual OAB Vai à Escola. 
Advogada, OAB/MG. E-mail: cristinaeliezer@yahoo.com.br
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sobre os princípios, haverá a possibilidade de relacionar a CRFB/88 com as 
normas infraconstitucionais, como se dá na educação.

Já que os direitos fundamentais compõem um núcleo intangível 
de direitos básicos aos seres humanos, além de serem fundamentadores 
dos demais, o presente capítulo pretende contribuir ao debate atinente ao 
direito à educação, no que tange à sua classificação no quadro de direitos, 
dissertando no sentido de elevar o seu status para o de direito fundamental, de 
aplicabilidade imediata e passível de exigibilidade perante o Poder Judiciário. 
Adiantando-se ao debate, que será mais bem enfrentado adiante, é possível 
apurar que a educação, além de ser um direito humano, é considerada um 
meio necessário para a concretização de outros direitos. A educação fomenta a 
promoção da dignidade da pessoa humana (que integra o mínimo existencial), 
a consolidação das diretrizes do Estado Democrático de Direito e a construção 
da cidadania, portanto, trata-se de um direito fundamental. 

2 Princípios e o Estado Democrático de Direito

Antes de adentrar na temática alusiva ao princípio da dignidade da 
pessoa humana, é imprescindível analisar a terminologia “princípio”. Apesar de 
que, no discurso jurídico, a linguagem obtém significados específicos, quando 
se trata de tal vocábulo, não há uma diferenciação para a seara comum.

Consideram-se princípios jurídicos fundamentais os princípios historicamente 
objetivados e progressivamente introduzidos na consciência jurídica e que 
encontram uma recepção expressa e ou implícita no texto constitucional. 
Pertencem à ordem jurídica positiva e constituem um importante fundamento 
para a interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito positivo 
(CANOTILHO, 2002, p. 1149).

Importante frisar que, compreender os princípios jurídicos, com 
respaldo em um conceito, de acordo com Machado (2011), seria uma tarefa 
impossível, já que não se tem uma ideia que seja suscetível de interpretação 
categórica e taxativa. Por isso, adverte o mesmo autor que os jusdoutrinadores 
vêm transformando a conceituação de princípios ao longo do tempo, conforme 
a ordem sócio-política. 

A noção de princípio, de acordo com Espíndola (1998), seja qual for 
o campo do saber que se tenha em mente, já que não se trata de um vocábulo 
exclusivo da área jurídica, designa a estruturação de um sistema de ideias, 
pensamentos ou normas, por um pensamento chave , mestre ou por uma 
baliza normativa, donde todas as demais ideias, pensamentos ou normas 
derivem. 

Rosenvald (2005) salienta que os princípios não tratam apenas da lei, 
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mas do próprio Direito em toda a sua extensão e abrangência; assim, alcançam 
a esfera decisória dos arestos, sendo capazes de determinar o constitucionalismo 
contemporâneo, a ponto de fundamentar uma nova hermenêutica dos 
tribunais.

Desse modo, como o principal tema desse estudo é a interpretação 
do direito à educação como sendo um direito fundamental, e não apenas 
direito social, os princípios surgem, aqui, como fatores determinantes na 
potencialização da ressignificação hermenêutica do direito em epígrafe.

Sobre essa questão, Custódio e Pietrocola (2004) destacam que, para 
além dos casos da língua, dentro do domínio das ciências empíricas, de uma 
forma semelhante, um princípio denota um ponto de partida, um primeiro 
estado de um processo, caracterizando-se como fonte de conhecimentos 
de um nível diferente daquele no qual se encontram os conceitos e as leis.  
Corroborando com tal entendimento, Silva (1993) assevera que o termo 
princípio:

No sentido jurídico, notadamente no plural, quer significar as normas 
elementares ou os requisitos primordiais instituídos como base, como alicerce 
de alguma coisa. E, assim, princípios revelam o conjunto de regras ou preceitos, 
que se fixaram para servir de norma a toda espécie de ação jurídica, traçando, 
assim, a conduta a ser tida em qualquer operação jurídica. [...]. Princípios 
jurídicos, sem dúvida, significam os pontos básicos, que servem de ponto de 
partida ou de elementos vitais do próprio direito (SILVA, 1993, p. 447).

Os princípios podem ser positivados por meio das Constituições ou 
nas decisões dos tribunais. No Brasil, eles foram positivados por meio da Carta 
Constitucional. Assim, são revelados, de forma explícita, no ordenamento 
jurídico, representando valores supremos, pontos de partida, base, alicerce, 
etc. São espécies de normas jurídicas constitucionais e, ao lado das regras, 
depreendem um conteúdo normativo, indicando um “dever ser”.

Lima (2014) assevera que todo e qualquer ordenamento constitucional 
revela, de forma implícita e explícita, a existência de determinados princípios 
observáveis como fundamentais e que, em virtude desse fato, devem ser 
compreendidos como fatores modelantes de determinada concepção valorativa 
do constitucionalismo. Por intermédio destes princípios, Constituições 
escritas são reconhecidas como uma espécie de moralidade jurídica. Também, 
tais princípios podem ser entendidos como regulatórios da criação de normas 
legislativas e, em sentido genérico, do processo geral de criação do Direito 
Positivo. Todas as Constituições brasileiras foram escritas (documentos 
solenes). No entanto, há também Constituições não escritas, frutos dos 
costumes da sociedade, como ocorre na Inglaterra.

A questão referente à moralidade, ressaltada por Lima (2014), é bem 
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retratada por Almeida (2006), que adverte ser imprescindível, ao defini-la, 
estabelecer um paralelo com as leis, de modo a facilitar o entendimento. O 
segundo autor assevera que as leis jurídicas resultam de uma especificação das 
leis morais, pois elas são, antes de mais nada, as leis morais que se pressupõem 
como válidas para todos (como princípios objetivos), mas que admite-se, a 
priori, que podem não ser o princípio subjetivo de todos os indivíduos e para 
as quais se arroga o direito (a faculdade moral) de impô-las, pela força, a 
todo aquele que não as respeita ao interagir com o outro. As leis jurídicas 
“impõem uma obrigação” válida enquanto tal para todos como um imperativo 
categórico. As leis jurídicas traduzem a quem não estiver disposto a executar 
espontaneamente essa obrigação, que deve-se realizá-la de qualquer modo se 
não quiser ser coagido. 

O conceito enunciado revela que as denominadas leis morais servem 
de respaldo para a elaboração e a concretização das leis jurídicas. As primeiras, 
embora não formalizadas e/ou legalizadas, são pressupostos entendidos, de 
forma subjetiva, como sendo válidos, uma vez que consubstanciam valores 
hábeis à convivência em sociedade. Já as segundas impõem uma obrigação, 
determinam um imperativo categórico, cujo descumprimento ocasionaria 
uma punição.

Tratar sobre a natureza dos princípios constitucionais é uma tarefa que 
vem sendo alvo de longínquos debates. Há diversas pressuposições concernentes 
à hermenêutica constitucional. Sem adentrar no tema de forma aprofundada, 
é importante averiguar qual teoria concebe, de forma mais eficiente, o modo 
pelo qual os princípios constitucionais devam ser interpretados.

Defender um dos lados do debate implica assumir uma série de pressupostos 
filosóficos controversos acerca da teoria do direito e da relação entre o direito 
e democracia. Implica, além disso, desenvolver uma resposta concreta a 
respeito do modo pelo qual a relação entre os valores morais e o direito deve 
se estabelecer. O direito é moral? Se os princípios constitucionais refletem os 
valores morais de um determinado povo, como eles alcançam aceitação geral 
se as sociedades multiculturais são caracterizadas justamente pelo fato de seus 
membros não compartilharem valores essenciais? Como uma constituição 
pode ser legítima num contexto pluralista? Estas perguntas difíceis dependem 
de uma resposta prévia à seguinte questão: qual a natureza dos princípios 
constitucionais? (ALMEIDA, 2008, p. 494).

De antemão, depreende-se que os pressupostos, a respeito do debate 
acerca da melhor teoria que explica a natureza dos princípios constitucionais, 
são controversos. Além do mais, envolvem questões relativas ao direito e à 
moral, tendo em vista que os princípios constitucionais refletem os valores 
da sociedade. Uma das celeumas está, justamente, relacionada ao fato de a 
Constituição vincular, de forma equânime, sociedades multiculturais. Assim, 
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legitimar valores morais de indivíduos que não compartilham uma aceitação 
geral, traz à baila uma acalorada discussão sobre qual a real natureza dos 
princípios constitucionais. E essa problemática é de extrema importância 
na seara educacional, já que o princípio da dignidade da pessoa humana 
está diretamente ligado ao direito à educação. Sem educação, não se exerce, 
plenamente, a dignidade.

Enfim, a definição sobre a natureza jurídica dos princípios é 
demasiadamente complexa e diversificada. A busca pela identidade dos 
princípios perpassa por um caminho de delineação das suas características, 
a fim de que possa o jusdoutrinador contemporâneo enquadrá-la em alguma 
categoria jurídica, sendo este seu desiderato. Tal anseio pela identidade 
dos princípios jurídicos foi trilhada por diversos juristas contemporâneos 
(MACHADO, 2011).

Ultrapassadas as discussões teóricas sobre as definições e natureza 
jurídica dos princípios, far-se-á uma breve análise sobre a Constituição como 
normas jurídicas em forma de princípios e regras. Bobbio (1999) esclarece 
que os princípios gerais são apenas normas fundamentais ou generalíssimas do 
sistema, as normas mais gerais. Ensina que a palavra princípios leva a engano, 
tanto que é velha questão entre os juristas se os princípios gerais são normas; 
os princípios gerais são normas como todas as outras.

Os princípios, assim, constituem um imprescindível fundamento para 
a interpretação, até mesmo das normas magnas, e para a integração e aplicação 
do Direito Positivo. Se os mandamentos constitucionais apresentarem uma 
diversidade de sentidos ou se surgirem antinomias, a interpretação deverá ser 
realizada de modo que seja fixado um sentido que possibilite uma harmonia 
com o princípio que seja mais cabível ou próximo. Com base nessa compreensão 
sobre os princípios, haverá a possibilidade de relacionar a CRFB/88 com as 
normas infraconstitucionais, como se dá na educação.

As normas disciplinam a utilização das liberdades e limitam o 
uso do poder. Assim, o conteúdo presente nelas deve proibir os fortes de 
subjugarem os fracos, possibilitando a todos igualdade de oportunidade de 
desenvolvimento de suas potencialidades, além de vivenciar os valores básicos 
que dão sentido à vida; a educação é um desses valores básicos. Tanto as regras 
como os princípios são importantes para a efetivação do direito fundamental 
à educação, já que o conteúdo constitucional é normativo e a diferenciação 
entre as regras e princípios é uma das colunas-mestras da teoria dos direitos 
fundamentais.

Considerando que o presente estudo objetiva vincular o princípio da 
dignidade da pessoa humana ao direito à educação, de modo a possibilitar a 
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interpretação e aplicação deste direito como estando no patamar ou categoria 
de “fundamental”, é importante delinear aspectos e reflexões concernentes ao 
Estado Democrático de Direito. Aliás, para conceituar mencionado princípio, 
é necessária uma compreensão da existência do próprio Estado, já que esse 
foi criado para garantia e proteção dos interesses do homem, sendo que a 
limitação ao poder e ao controle estatal estão diretamente ligados à existência 
humana, de modo a coibir excessos e autoritarismo.

A discussão acerca das definições sobre o Direito é milenar. Trata-se de 
uma temática que incorpora contribuições de várias áreas. Mas, a consolidação 
de que todas as concepções estão interligadas à ideia de Estado, é factível. É 
indissociável a figura do Estado e do Direito. O princípio da dignidade da 
pessoa humana, finalidade precípua deste estudo, juntamente com o direito à 
educação e sua fundamentalidade, só podem ser conceituados e, obviamente, 
entendidos, após a compreensão da existência do Estado.

Para que possamos conceituar o princípio da dignidade da pessoa humana é 
necessário compreendermos a existência do próprio Estado. Criou-se o Estado, 
o qual existe para que os interesses do homem possam ser atendidos. Quando 
o homem vivia em seu estado natural, percebeu que não poderia viver em 
sociedade se não houvesse uma efetiva proteção de seus interesses contra os 
outros indivíduos (seus semelhantes) da sociedade. Então, para que o Estado 
conseguisse atuar de forma a garantir a proteção dos interesses do homem, este 
teve de dispor de parte de sua autonomia, conferindo poderes àquele. Assim, 
percebe-se que o Estado foi criado para o benefício do homem, não para o seu 
martírio. Destarte, o Estado poderoso e controlador deverá sofrer limitações 
a sua atuação para que não ofenda a própria natureza de quem o criou, ou 
seja, o Estado possui limites, os quais estão ligados (limitados) à existência do 
indivíduo humano (AWAD, 2006, p. 114).

Sobre essa questão do indivíduo em relação ao Estado, Gomes (2005) 
adverte que é importante verificar a posição do indivíduo nesta relação que 
mantém com o Direito e, sobretudo, com o Estado. Salienta que, só a partir 
de tal reflexão, pode-se chegar ao Estado Democrático de Direito. Frise-se 
que, no âmbito deste, a dignidade humana merece irrestrito respeito. Somente 
aí pode contar com o aparato dos direitos fundamentais e das garantias 
constitucionais que a estes protegem. Assim, tutela-se aquilo que a própria 
pessoa tem de mais essencial, ou seja, o seu próprio ser, com todos os atributos 
que lhe são inerentes; nele reside a dignidade de cada sujeito.

Tratando sobre o bem jurídico tutelado, Lima (2003) salienta que os 
homens reuniram-se em sociedade e constituíram o Estado, a fim de terem 
garantida (ou tutelada) a expressão máxima da própria personalidade. Para 
que este objetivo fosse auferido, tornou-se necessário que, além de normas 
coercitivas que pudessem garantir a cada um uma esfera de liberdade, também 
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se desse a oportunidade de atingir a compreensão apta à fruição dessa liberdade.
A CRFB/88 de 1988 institui, logo em seu art. 1º2, no título que trata 

sobre os direitos fundamentais, que a República Federativa do Brasil constitui-
se em Estado Democrático de Direito, e que todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da 
Constituição. Há, neste artigo, a explicitação dos princípios fundamentadores 
do Estado, sendo que, todo o restante do texto constitucional, nada mais é, 
que uma derivação e explanação do conteúdo dessa fórmula política.

O primeiro artigo da Constituição de 88 define, assim, a República Federativa 
do Brasil como um Estado Democrático de Direito, e elenca os princípios 
sob os quais ela se fundamenta. Todo o restante do texto constitucional pode 
ser entendido como uma explicitação do conteúdo dessa fórmula política, 
explicitação essa que, por mais extenso que seja esse texto, ainda é e sempre 
será uma tarefa inconclusa, além de ser uma tarefa de primordial importância, 
principalmente nesse período inicial de vigência da nova Carta, em que vem 
sendo submetida a tantas – e, já por isso, questionáveis – reformas (GUERRA 
FILHO, 1999, p. 12-13).

Chinellato (2013) aduz que, no artigo 1º da Constituição, há a 
consagração dos princípios materiais estruturantes, que constituem diretrizes 
fundamentais para toda a ordem constitucional. Com relação ao mencionado 
artigo 1º, o autor salienta que, em relação ao princípio federativo, tem-se 
como principal fundamento a autonomia político-administrativa dos entes 
que compõem a federação. No que tange ao Estado Democrático de Direito, 
essa noção está ligada à realização dos direitos fundamentais.

Ao tratar do Estado Democrático de Direito, Guerra Filho (1999) 
assevera que, diante do contido no preâmbulo da vigente Constituição do 
Brasil, torna-se evidente que os constituintes se reuniram com o propósito de 
“instituir” um Estado Democrático, cujo intuito foi assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais. Com isso, houve manifestação inequívoca do 
“titular da soberania”, o povo brasileiro, a quem os constituintes representavam, 
no sentido de que se renunciasse, completamente, ao Estado ditatorial, a que 
se viu submetido por quase três décadas, e que se ingressasse, então, numa 

2 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:

 I - a soberania;
 II - a cidadania;
 III - a dignidade da pessoa humana;
 IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
 V - o pluralismo político.
 Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 

ou diretamente, nos termos desta Constituição. (grifamos)
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ordem política plenamente democrática.
Dentro desse processo democrático, a educação é um instrumento 

importante, posto que é o caminho para as mudanças sociais, possibilitando 
discussões e reflexões sobre a realidade. Nesse esteio, é possível contribuir para 
as relações estabelecidas em sociedade.

De acordo com Awad (2006), o valor básico do Estado Democrático 
de Direito é a dignidade da pessoa humana, afinal, é forçoso reconhecer o ser 
humano como o centro e o fim do Direito. Essa prerrogativa é o valor maior, 
constitucionalmente falando, o valor absoluto. Esse princípio se tornou uma 
barreira irremovível, pois zela pela dignidade da pessoa, que é o valor supremo 
absoluto cultivado pela Constituição.

O núcleo de um direito fundamental deve ser intangível, não podendo 
sofrer qualquer limitação. Assim, não pode existir, por parte do Estado, nenhum 
tipo de restrição aos direitos intrínsecos à dignidade da pessoa humana, dentre 
eles, o direito à educação. A educação integra os requisitos para a existência 
digna do homem, já que faz parte faz parte das condições mínimas para a 
participação da vida em sociedade, a qual demanda esclarecimentos, inclusive, 
capazes de possibilitar o exercício pleno da democracia.

Não existe dignidade sem educação formal. E, sem educação, não 
se exerce, plenamente, o Estado Democrático de Direito. O ser humano 
necessita de atribuições e qualificações, obtidas através da educação, capazes de 
assegurar a efetiva participação no processo democrático, já que, para isso, são 
imprescindíveis discussões acerca da realidade. Não basta a concessão do direito 
de escolha, é imprescindível a oferta de condições, através do desenvolvimento 
de todas as faculdades inerentes ao ser humano, por intermédio da educação. 

Para se obter uma democracia plena, é necessário que o sistema 
educacional seja fortalecido, tutelando-se os atributos intrínsecos à dignidade da 
pessoa humana e transformando os tutelados em cidadãos aptos a participarem 
ativa e criticamente, da democracia. Portanto, com base, principalmente, no 
princípio da dignidade da pessoa humana e consubstanciada na hermenêutica 
que se faz do arcabouço, a educação deve ser considerada um direito 
fundamental, e não somente social. 

3 O princípio da dignidade da pessoa humana e o Direito Fundamental 
à educação

A dignidade da pessoa humana interage com outros princípios e 
fortalece a importância da educação. Não é possível discutir sobre o direito à 
educação sem antes definir a imprescindibilidade deste princípio.  Para tanto, 
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será delineado o seu conceito, bem como a sua interação, de modo que seja 
solucionada a problemática concernente ao tema proposto e sua coextensão 
com a educação.

O termo dignidade é utilizado, com frequência, pelos meios 
de comunicação. Apesar de o vocábulo ser mencionado, até mesmo, 
involuntariamente, trata-se de uma ideia mais facilmente intuível que 
definível. A defesa da dignidade da pessoa humana tem sido evidenciada nos 
discursos jurídicos contemporâneos e nas decisões de diversos tribunais, acerca 
de diferentes matérias. A doutrina, inclusive, trata a dignidade como “vetor de 
valoração” e valor supremo do gênero humano. Fato é que a dignidade possui 
um conceito polissêmico. 

A grande maioria dos sujeitos, nas suas interações, tem uma ideia, certa 
ou errada, daquilo que deve ser feito, inclusive, no que tange aos aspectos 
jurídicos. Souto e Souto (1981) enfatizam que em toda sociedade encontramos 
uma área de conduta que se situa na categoria do que deve ser. E, para o 
cumprimento das várias condutas pertencentes a esta categoria, existe um 
conhecimento, ou seja, uma ideia de como se deve fazer, jurídica e eticamente. 
Assim, cabe à Ética decidir qual seja a resposta sobre o que é moralmente 
correto e ao Direito sobre que seja racionalmente justo e à Política, sobre o 
que seja socialmente útil (MELO, 1994).

Haro (2009) enfatiza que a doutrina jurídica traz várias denominações 
para o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, dentre elas, “a norma 
absoluta”, “a norma fundamental”, “o princípio dos princípios”, “o mais 
belo dos princípios”, “o valor absoluto” e, finalmente, “o valor supremo”. 
Denominações à parte, a Dignidade da Pessoa Humana possui um caráter 
de “fundamentalidade”, de algo que é supra ou é o sumo de outras “coisas”, 
valores, direitos, etc.

Sobre tal denominação, Frias e Lopes (2015) asseveram que, no 
decorrer do século XX, a dignidade da pessoa humana tornou-se um princípio 
presente em variados documentos constitucionais e tratados internacionais, 
começando pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e se 
espalhando pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais (PIDESC – 1976) e pelas constituições de Itália (1947, art. 3º), 
Alemanha (1949, art. 1º), Portugal (1976, art. 1º), Espanha (1978, art. 10), 
Grécia (1975, art. 7º), Peru (1979, art. 1º), Chile (1980), Paraguai (1992, art. 
1º), Bélgica (após a revisão de 1994, art. 23) e Venezuela(1999, art. 3º), dentre 
diversos outros pactos, tratados, declarações e constituições. O conteúdo dos 
textos é bastante similar e denota, basicamente, que a função do Estado é 
promover a dignidade humana. 
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A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 
vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 
deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar 
a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos 
(MORAES, 2002, p. 128).

No Brasil, o texto constitucional institui, em seu art. 1º, III, o princípio 
da dignidade da pessoa humana, imprescindível para a efetivação dos direitos 
fundamentais.

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político (grifo nosso).

Awad (2006), comentando o dispositivo retro colacionado, assevera 
que a Constituição da República assegura a dignidade do homem ou da 
mulher, tal como existem, da pessoa concreta, na sua vida real e cotidiana, 
que a ordem jurídica pondera irredutível e insubstituível e cujos direitos 
fundamentais a Constituição da República preconiza e protege. A previsão 
constitucional não trata de um ser ideal e abstrato; em todo homem e em toda 
a mulher estão presentes todas as faculdades da humanidade. Com o artigo 
acima disposto consagra-se expressamente a dignidade da pessoa humana 
como um dos fundamentos do Estado democrático (e social) de direito (art. 
1º, III, da Constituição da República).

A respeito de tal previsão, Piovesan (2000) afirma que a dignidade 
da pessoa humana está erigida como princípio matriz da Constituição, 
imprimindo-lhe unidade de sentido. Também condiciona a interpretação das 
suas normas e revela-se, ao lado dos direitos e garantias fundamentais, como 
preceito constitucional, que incorpora as exigências de justiça e dos valores 
éticos, conferindo suporte axiológico (ideia de valor) a todo o sistema jurídico 
brasileiro.

Direitos Humanos são, segundo Westphal (2009), aqueles direitos 
fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria 
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natureza humana, pela dignidade que a ela é intrínseca. São direitos que não 
provêm de uma concessão da sociedade política; são direitos que a sociedade 
política tem o dever de consagrar e garantir.

O conceito de “Direitos Humanos” resultou de uma evolução do pensamento 
filosófico, jurídico e político da Humanidade. O retrospecto dessa evolução 
permite visualizar a posição que o homem desfrutou, aqui e ali, dentro da 
sociedade, através dos tempos. Mas a ressalva maior está no que condiz ao 
sistema de ensino. Este deve ter uma responsabilidade de enquadrar-se na 
formação do Estado Democrático, pois o sistema de ensino deve contemplar a 
formação do cidadão, desenvolvendo uma visão moderna e bem fundamentada 
dos direitos civis, políticos e sociais, e também uma consciência mais abrangente 
dos direitos humanos (WESTPHAL, 2009, p. 2). 

Observa-se que a questão concernente aos Direitos Humanos também 
guarda relação com o sistema de ensino. Afinal, este deve contemplar a 
formação do cidadão, o que, inevitavelmente, perpassa por uma consciência 
mais ampliada a respeito dos direitos humanos, com respaldo em uma visão 
moderna e bem fundamentada de direitos civis, políticos e sociais. E o princípio 
da dignidade da pessoa humana, que se trata de um preceito constitucional é, 
também, uma norma de eficácia plena, o que garante uma aplicação imediata, 
além de garantir unidade e sentido à CRFB/88.

Sobre este tema, Awad (2006) esclarece que, por ser uma norma jurídica 
de eficácia plena, referido princípio pode ser aplicado independentemente 
de quaisquer outras providências legislativas. Contudo, em vista de sua 
generalidade, o intérprete deverá promover a sua densificação para aplicá-lo 
no caso concreto em nome do primado da unidade do ordenamento jurídico.

Corroborando com tal entendimento, Sarlet (2001) acrescenta que o 
Constituinte de 1988, além de ter tomado uma decisão fundamental a respeito 
do sentido, da finalidade e da justificação do exercício do poder estatal e do 
próprio Estado, reconheceu, categoricamente, que é o Estado que existe em 
função da pessoa humana, e não o contrário, vez que o ser humano constitui 
a finalidade precípua e não meio da atividade estatal.

Comparato (1998) também se posiciona nesse sentido, e acrescenta 
que a dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, inciso III, da CR, na 
verdade, deveria ser apresentada como o fundamento do Estado brasileiro 
e não apenas como um dos seus fundamentos; se o direito é uma criação 
humana, o seu valor deriva, justamente, daquele que o criou. Isso significa 
que esse fundamento não é outro, senão o próprio homem, considerando em 
sua dignidade substância da pessoa, cujas especificações individuais e grupais 
são sempre secundárias.

Interpretando a proposição reproduzida, é possível reconhecer que a 
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dignidade da pessoa humana deveria ser apresentada como sendo a base e 
fundamentadora do Estado (e não somente como um de seus fundamentos). 
Ademais, se o Direito é considerado criação humana, e a dignidade é 
fundamento inerente e indissociável ao próprio homem, qualquer especificação 
derivada de tal característica deveria ser considerada secundária.

O princípio da dignidade da pessoa humana é tão basilar que é 
considerado como valor fundante do próprio ordenamento jurídico e valor-
fonte da Constituição da República, conforme destacam Fendrich e Neto 
(2013):

No entendimento da doutrina em geral, este é o aspecto principal da 
dignidade, ser uma qualidade intrínseca do ser humano, e por tal razão 
torna-se despicienda a sua concessão (a outorga) pelo Estado; contudo, é 
demandatória a sua proteção e promoção. O princípio da dignidade humana 
é valor fonte que justificaria a existência do próprio ordenamento jurídico, 
sendo considerado o princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-
valorativa. Portanto, o valor-fonte da nossa Constituição da República não é 
outro senão o mencionado princípio da dignidade humana (FENDRICH; 
NETO, 2013, p. 11).

Awad (2006) assevera que, com a promulgação da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, o princípio da dignidade da pessoa 
humana ganhou considerável importância social, pois, juntamente com a 
expressão “Estado Democrático de Direito”, aviou como pilar para a construção 
dos direitos fundamentais. Entre outros princípios fundamentais, o princípio 
da dignidade da pessoa humana reveste-se de indubitável singularidade, pois, 
se assim não fosse, de que adiantaria ao Estado garantir a vida se esta não é 
digna. A dignidade não é algo que se pode comprar, posto que é inerente a 
cada ser humano, sendo, assim, dever do Estado garantir sua proteção. Os 
direitos fundamentais possuem um importante papel em face do princípio da 
dignidade da pessoa humana, pois, aqueles salvaguardam a existência deste. É 
o que será delineado na sequência.

O tema “Direitos Humanos” possui diversas conotações teóricas, 
inclusive, amplamente estudadas e corrigidas por Habermas, ao longo dos 
anos. Trata-se de uma expressão espinhosa e, quiçá, mal compreendida. 
Jürgen Habermas, de acordo com Lohmann (2013), ensina que “direito”, 
na expressão “direitos humanos”, é um conceito jurídico, donde direitos 
humanos, para ele, são direitos jurídicos, normas legais declaradas em atos de 
fundações do Estado ou anunciadas em convenções do direito internacional 
e/ou constituições estatais. Concebe e tematiza os direitos humanos numa 
abordagem tríplice (focando-os entre moral, direito e política), assunto que 
demandaria um estudo específico e aprofundando. Mas, de forma sintetizada, 
os direitos humanos, se entendidos como direitos jurídicos, são direitos fortes 
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no sentido de que se pode processar por intermédio deles, diante de um 
Tribunal, e pode-se impor e protegê-los com a ajuda do poder estatal.

Apesar de a educação ter previsão no artigo 6º da CRFB/883, com 
base na sua interligação ou coexistência, que é inerente ao princípio da 
dignidade da pessoa humana, há uma potencialização para a transformação 
ou interpretação da educação como sendo um direito fundamental. De forma 
sintetizada, Zarco (2016, p. 13) afirma que “a educação é um direito humano, 
um bem público, e a primeira responsabilidade do Estado é garantir esse 
direito a todos”. De modo ainda mais incisivo, Pontes de Miranda (1933, p. 
6) ressalta que “dêem tudo mais, e não dêem, com igualdade, a escola para 
todos, - e não deram nada. A ausência de direitos voltará.”

Ambas as definições buscam expressar a indispensabilidade da 
educação, atribuindo o sinônimo de proposição primeira, basilar, sem qual 
é impossível exercitar os demais direitos. Desse modo, evidenciaram-se, de 
forma direcionada, aspectos concernentes à dignidade da pessoa humana 
e ao princípio constitucional da pessoa humana. O direito à educação 
é indispensável, não somente à existência humana, mas, sobretudo, ao 
aperfeiçoamento desta.

Gomes (2005) sintetiza que foi o reconhecimento da dignidade 
humana, em forma de princípio fundamental do Direito Constitucional e 
do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que levou à instituição do 
Estado Democrático de Direito, de forma a fixar-se este sob as bases daquele 
princípio. De modo igual, é em observância ao princípio da dignidade humana 
que se reconhecem e se garantem direitos fundamentais. É em respeito ao 
pleno desenvolvimento da personalidade humana que o direito à educação 
merece a qualificação, o status e, sobretudo, a robusta proteção de direito 
fundamental.

Assim sendo, a posição do direito à educação no quadro de direitos 
impõe coadunar como direito fundamental, não apenas como uma norma 
programática. Os diversos direitos fundamentais perpassam pela necessidade 
ou requisito da educação. A inerência da educação como exigência para 
exercer os direitos fundamentais é semelhante à ideia de que não existe vida 
sem direito à saúde (art. 6º da CRFB/88).

Com base nas proposições aduzidas, é possível asseverar que a dignidade 
da pessoa humana pressupõe algumas condições mínimas de existência, 

3 Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 90, de 2015). (grifamos)
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dentre as quais a educação está inserta. A educação é um direito cujo intuito 
é o desenvolvimento de aptidões para que o ser humano adquira o mínimo 
necessário à vivência em sociedade. Apesar de existirem alguns entraves 
no que tange ao campo conceitual, principalmente, em função do elevado 
grau de abstração, próprio dos princípios, o que acarreta enfoques variados, 
consagrou-se a dignidade da pessoa humana como um atributo caracterizador 
da pessoa, distinguindo-a de outros seres. A educação é imprescindível na 
formação e realização desse complexo, que é princípio da dignidade da pessoa 
humana.

4 Considerações finais

A partir da pesquisa empreendida, verificou-se que os princípios 
não tratam apenas da lei, mas do próprio Direito em toda a sua extensão e 
abrangência. Assim, alcançam a esfera decisória dos arestos, sendo capazes de 
determinar o constitucionalismo contemporâneo, a ponto de fundamentar 
uma nova hermenêutica dos tribunais.

Nesse esteio, apesar de, originariamente, o direito à educação estar 
incurso no rol de direitos sociais (art. 6º, CR/88), o que demandaria, para 
a sua eficácia, normas de cunho programático, já que essa espécie possui 
aplicabilidade limitada e depende, por exemplo, da implementação de políticas 
públicas, é possível, com fulcro no princípio da dignidade pessoa humana, 
interpretar o direito à educação como sendo um direito fundamental.

A visão de um ordenamento jurídico como um verdadeiro sistema só 
pode ser concebida se todo o seu aparato mantiver a base apoiada nos princípios 
que o originou. Também é imprescindível que o sistema se organize a todo 
momento, pois, são os princípios que conferem a coerência e a organização 
necessária ao sistema jurídico, harmonizando seus elementos e fazendo com 
que seja seguido o mesmo raciocínio lógico e teleológico. 

O princípio moderno da dignidade desenvolve-se, desenrola-se e 
desdobra-se, jurídica e legitimamente, a partir do respeito ao princípio 
democrático. Assim, o princípio da dignidade é um elemento normativo 
da Modernidade, uma exigência da qual o mundo da vida moderna não 
tem como se afastar sem se autodestruir. É um princípio tão basilar que é 
considerado como valor fundante do próprio ordenamento jurídico e valor-
fonte da Constituição da República.

Assim sendo, a posição do direito à educação no quadro de direitos 
impõe interpretar como direito fundamental, não apenas como norma 
programática. Os diversos direitos fundamentais perpassam pela necessidade 



  31
A Educação Contemporânea: Velhos Dilemas, Novas Perspectivas

ou requisito da educação. Enfim, é em observância ao princípio da dignidade 
humana que se reconhecem e se garantem direitos fundamentais. E é em 
respeito ao pleno desenvolvimento da personalidade humana que o direito 
à educação merece a qualificação, o status e, sobretudo, a proteção de direito 
fundamental.
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LIBRAS E EDUCAÇÃO DE SURDOS: INVESTIGANDO 
POLÍTICAS EM ALGUNS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

SUL DE MINAS GERAIS

Rafael Carlos Lima da Silva1

1 Considerações iniciais

No Brasil, promulgada a Lei nº 10.436/2002 que oficializou a 
Língua Brasileira de Sinais-Libras2, regulamentada pelo Decreto 

nº 5.626/2005, as pessoas surdas foram situadas em seus espectros social, 
cultural, linguístico e educacional. Destarte, a legitimação da Libras e o 
reconhecimento da especificidade “étnico-linguística” das pessoas surdas, não 
significaram o fim “de outras configurações discursivas que também produzem 
a surdez” (ASSIS SILVA, 2012, p. 38). Ainda há discursos e práticas que 
concebem as pessoas surdas pelo viés clínico-terapêutico, passíveis de correção 
auditiva e da fala (GESSER, 2009). Não temos a pretensão de aprofundar as 
concepções e mitos acerca das pessoas surdas e da Libras que ainda circulam 
na sociedade. Nesta seção, nosso objetivo é descrever, sucintamente, sobre as 
políticas linguísticas relacionadas à educação de surdos, a Libras e a política no 
planejamento dessas políticas.

Em relação à educação de surdos, há, atualmente, duas perspectivas, 
a saber: educação inclusiva e educação bilíngue. Na primeira, alinhados à 
perspectiva da “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva” 
(BRASIL, 2008), os estudantes surdos são destinados às escolas em que, 
na maioria das vezes, o Projeto Político Pedagógico-PPP e Curricular das 
instituições de ensino inclusivas são elaborados e desenvolvidos para estudantes 
ouvintes, não sendo condizentes com as especificidades linguística e cultural 
dos estudantes surdos (RANGEL e STUMPF, 2015). Geralmente, a educação 
inclusiva de surdos é reduzida à presença de tradutores-intérpretes de Libras-

1 Graduado em Pedagogia (FAETERJ-Bom Jesus do Itabapoana). Especialista em Libras 
(UNIASSELVI). Mestre em Educação (UFLA). Graduando em Pedagogia Bilíngue: Libras-
Língua Portuguesa (INES/UFLA). Professor de Libras (Universidade Federal de Alfenas-
UNIFAL|MG). E-mail: rafael.silva@unifal-mg.edu.br

2 A Libras não substitui a modalidade escrita da Língua Portuguesa (BRASIL, 2002).
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Língua Portuguesa3 (COSTA-RENDERS, 2016). Após anos de escolarização 
em instituições inclusivas, “os surdos representam como um “fracasso” a 
educação que recebem. Poucos chegam ao ensino médio, pouquíssimos à 
Universidade” (RANGEL; STUMPF, 2015, p. 88). A segunda perspectiva, 
a educação bilíngue, é prevista na legislação para ocorrer em “escolas e classes 
de educação bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental” e, em “escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de 
ensino, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação 
profissional” (BRASIL, 2005). A educação bilíngue para surdos torna-se “um 
direito linguístico da pessoa surda a ter acesso aos conhecimentos sociais e 
culturais por meio de sua língua de domínio, a Língua de Sinais, e aprender 
a língua majoritária de seu país como segunda língua” (LACERDA; GÓES, 
2000, p. 54). No entanto, a educação bilíngue é compreendida além do uso 
de duas línguas no espaço escolar/acadêmico e envolve questões de ordem 
social, econômica, cultural e política (QUADROS, 2006, 2017; RANGEL; 
STUMPF, 2015).

Entre a educação inclusiva e a educação bilíngue, os estudos convergem 
para o entendimento de que a educação bilíngue é a mais viável para os estudantes 
surdos. Outrossim, por parte do Poder Público, há pouca oferta de cursos 
para formar tradutores-intérpretes de Libras-Língua Portuguesa, professores 
de Língua Portuguesa escrita para estudantes surdos, pedagogos bilíngues e 
professores de Libras4. Desse modo, apesar da obrigatoriedade prevista no 
Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005), a presença desses profissionais em 
instituições inclusivas “é bem menos comum do que o imaginado” (VIEIRA, 
2014, p. 43) e, as instituições bilíngues ainda são incipientes e, por isso “está 
muito distante o discurso de que a Língua de Sinais deve funcionar como 
língua de instrução” (VIEIRA, 20014, p. 110).

Em relação às políticas linguísticas da Libras, à nível nacional, Quadros 
(2017) analisa as questões que envolvem o planejamento e a política linguística 

3 No Brasil, a formação de tradutores-intérpretes de Libras-Língua Portuguesa “deve efetivar-se 
por meio de curso superior de Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras-Língua 
Portuguesa” (BRASIL, 2005). No ano de 2010, a profissão foi regulamentada pela Lei nº 
12.319. Entretanto, embora não sejam alheios ao processo educacional de estudantes surdos, 
existe a crença de que os profissionais tradutores-intérpretes são responsáveis pelo processo 
de ensino-aprendizagem de estudantes surdos e, ainda, que a presença desses profissionais nas 
instituições de ensino – e demais ambientes, por si só, é suficiente para inclusão e acessibilidade 
de surdos em condições satisfatórias (VIEIRA, 2014; LACERDA, 2015).

4 A formação de professores de Libras e pedagogos bilíngues são realizadas, respectivamente, em 
“curso de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como 
segunda língua” e, em “curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua 
Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue” 
(BRASIL, 2005).
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da Libras. Inicialmente, na perspectiva da autora, as pessoas surdas necessitam 
participar das discussões que envolvem tais políticas e planejamentos, uma 
vez que, os resultados dessa participação “estarão alinhados às ações e aos 
desejos estabelecidos no seio das comunidades surdas” (QUADROS, 2017, 
p. 57). Na sequência, Quadros discorre que o planejamento das políticas 
linguística das Libras necessitam viabilizar o acesso das crianças surdas à 
essa língua, pois ela “é crucial para seu desenvolvimento linguístico, social 
e cognitivo” (ibidem). Faz-se necessário planejamentos que fomentem o 
status da Libras, da educação bilíngue de surdos e das próprias pessoas surdas, 
como, por exemplo: (i) elaboração de programas de aquisição precoce da 
Libras por crianças surdas; (ii) oferta da educação bilíngue: Libras língua 
de instrução e Língua Portuguesa escrita como segunda língua – “incluindo 
a garantia do estabelecimento dos encontros surdo-surdo” (ibidem, p. 58); 
(iii) sistematização da oferta de materiais didáticos bilíngues, (iv) ensino de 
Libras como segunda língua de crianças ouvintes; e (v) criação de estratégias 
de difusão da Libras. Quadros argumenta que através da política, pode ser 
modificada a visibilidade da Libras, das pessoas surdas e de sua educação. 
Sobre essa questão política, Quadros conclui que:

o papel da legislação nas políticas, no planejamento e na implementação de 
um planejamento linguístico, especialmente quanto às perspectivas clínico-
terapêuticas e culturais, deve ser considerado. Essa tensão representa um dos 
aspectos mais complexos nas políticas linguísticas em muitos países. As leis que 
mencionam a língua de sinais [Libras], muitas vezes, a colocam como parte da 
educação especial e não como parte do patrimônio linguístico e cultural do 
país (QUADROS, 2017, p. 57).

A partir da leitura do trecho, compreendemos que a política subsidia a 
elaboração de políticas linguística da Libras e educacional de pessoas surdas. 
Todavia, é necessário lembrar que, “na política linguística há também política e 
que as intervenções na língua ou nas línguas têm um caráter eminentemente 
social e político” (CALVET, 2007, p. 36, grifos do autor). Calvet pondera 
que, “isso nos lembra igualmente que se as ciências raramente estão ao 
abrigo de contaminações ideológicas, a política e o planejamento linguístico 
não escampam à regra” (ibidem). Desse modo, tal como ocorre com as 
línguas orais, o deslocamento de perspectivas no discurso político para os 
planejamentos relacionados à Libras e a educação das pessoas surdas não está 
isento de ideologias, de formas equivocadas de conceber essa língua e essas 
pessoas. Assim, paradoxalmente, a política de modo amplo e as leis, de modo 
restrito, podem tornar-se espaços de valorização ou de inferiorização da Libras 
e, consequentemente, das pessoas surdas e de sua educação.

Nessa direção, o objetivo deste trabalho é investigar a constituição das 
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políticas linguística da Libras e educação de surdos em alguns municípios 
da região sul de Minas Gerais no contexto político. Para isso, além dessa 
introdução, na seção a seguir, apresentamos a metodologia de pesquisa; 
na sequência, apresentamos os resultados obtidos e, à guisa de conclusão, 
realizamos algumas considerações acerca das políticas linguística e educacional 
para surdos em munícipios sul-mineiros na perspectiva política.

2 Metodologia

Este trabalho é quanti-qualitativo, com abordagem exploratória. 
Segundo Paschoarelli, Medola e Bonfim (2015, p. 71), embora possuam 
características distintas, as pesquisas quantitativa e qualitativa não são 
incompatíveis, pois, utilizadas em conjunto elas demonstram “resultados 
confiáveis, que minimizam a subjetividade e que respondem às principais 
críticas das estratégias de abordagens isoladamente”. Quanto à abordagem 
exploratória, esse tipo de pesquisa pode ser definida como primeira etapa 
de uma investigação mais ampla que busca proporcionar uma visão geral 
acerca de determinado fato (GIL, 1999). Face ao objetivo deste trabalho, 
utilizamos fonte de dados secundários, compreendidos como dados que 
“estão catalogados à disposição dos interessados” (MATTAR, 1996, p. 134). 
Além da pesquisa bibliográfica apresentada na seção anterior, outros dados 
secundários presentes neste trabalho são oriundos de pesquisa realizada na 
internet, entre os dias 01 e 10 de julho de 2020.

As informações de divisão territorial da região sul de Minas Gerais 
são provenientes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-
SEPLAG. No documento da SEPLAG consta que 155 (cento e cinquenta 
e cinco) munícipios compõe a região. O quantitativo de pessoas surdas ou 
com Deficiência Auditiva-D.A5 da região sul-mineira foi coletado no site do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, que, por sua vez, define as 
pessoas surdas ou com D.A como pessoas que “não conseguem ouvir de modo 

5 Acerca dos termos “surdos e deficiência auditiva”, o primeiro, representa “o reconhecimento da 
dimensão política, linguística, social e cultural da surdez” e, o segundo, significa atribuir “uma 
perspectiva exclusivamente fisiológica (déficit de audição)” (GESSER, 2009, p. 46). Porém, 
se de um lado, há aqueles que não se identificam como deficientes auditivos e se declaram 
como pessoas com identidade, cultura surda e usuárias de Libras, por outro, é necessário 
considerar que, existem pessoas que se autodeclaram como “Deficientes Auditivos-D.A” e não 
se identificam com a cultura e identidade surda e com a própria Libras – nesse último caso, 
diversos fatores interferem para essa não identificação. Reforçamos a necessária e importante 
aquisição-aprendizagem de Libras por partes das pessoas surdas e não percebemos os que não se 
identificam com as comunidades surdas como pessoas com ‘déficit’. Entretanto, neste momento 
do trabalho, optamos por utilizar o termo “Deficiência Auditiva-D.A” em respeito às pessoas 
que não se identificam com a cultura, identidade surda ou com a Libras. 
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algum”, com “grande dificuldade para ouvir” e “com alguma dificuldade”. 
Após organizar em planilha do Excel® o quantitativo de pessoas surdas e com 
D.A das cidades da região sul de Minas Gerais, para este trabalho, equivalente 
à 10% (dez por cento) do total de cidades da região, selecionamos os 15 
(quinze) municípios com maiores quantidades de pessoas surdas ou com D.A 
em números absolutos6. Na sequência, nos sites das Câmaras municipais das 
cidades selecionadas, realizamos pesquisa documental de leis, decretos e outros 
documentos oficiais que versam sobre políticas linguísticas relacionadas à 
Libras e a educação de surdos, utilizando como descritores os termos: ‘Libras’, 
‘surdo’, ‘mudo’, ‘linguagem’ e ‘deficiente auditivo’7.

 Abaixo, segue tabela listando os 15 (quinze) municípios da região sul-
mineira com maiores somas de pessoas que “não conseguem ouvir de modo 
algum”, com “grande dificuldade para ouvir” e “com alguma dificuldade”:

Tabela 1 – demonstrativo de pessoas surdas ou com Deficiência Auditiva em 15 (quinze) 
munícipios da região sul de Minas Gerais

Fonte: IGBE Cidades, Censo 2010. Elaboração do autor.

6 Na região sul de Minas Gerais, o quantitativo total de pessoas surdas ou com D.A é de 131.988 
pessoas. Respectivamente, 4.296 pessoas que “não conseguem ouvir de modo algum”; 27.761 
pessoas com “grande dificuldade para ouvir” e 99.931 pessoas “com alguma dificuldade para 
ouvir. O município Senador José Bento é o que possui menor quantidade de pessoas surdas 
ou com D.A em números absolutos: 81 pessoas, sendo respectivamente, 1 pessoa que “não 
consegue ouvir de modo algum”; 22 pessoas com “grande dificuldade para ouvir” e 58 pessoas 
“com alguma dificuldade para ouvir” (IBGE Cidades, Censo 2010).

7 Os termos “linguagem de sinais” e “surdo-mudo” são equivocados para se referir às línguas 
sinalizadas e as pessoas surdas ou com “Deficiência Auditiva”. O correto é Língua(s) de Sinais 
e, a surdez ou D.A estão relacionadas ao aparelho auditivo e a mudez ao aparelho fonador. Ser 
surdo ou D.A não guarda relação com ser “mudo”. Utilizamos tais termos, pois verificamos que 
eles estão em vários documentos encontrados para este trabalho.
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Antes de prosseguir, é pertinente destacar que os números aqui 
apresentados não correspondem à quantidade real de pessoas surdas ou com 
D.A na região sul de Minas Gerais, pois, nacionalmente, nessas condições – 
“Pessoas com Deficiência” – o censo do IBGE (2010) coletou informações 
apenas da população com 10 (dez) anos de idade ou mais. Desse modo, a 
análise inicial da tabela 1, demonstra que na região sul-mineira existe uma 
quantidade considerável de pessoas que necessitam de políticas linguísticas 
visuais e educacionais condizentes com suas particularidades de comunicação 
e aprendizagem.

3 Libras e Educação de Surdos na perspectiva política em alguns 
municípios da região sul de Minas Gerais

Nesta seção, apresentamos separadamente os resultados obtidos 
das buscas realizadas nos portais eletrônicos das Câmaras legislativas dos 
municípios acima elencados. Nos subtítulos utilizamos trechos do hino de 
cada município, exceto, para o município de São Lourenço, o qual é utilizada 
a tradução livre da inscrição em Latim na bandeira municipal, pois, no site 
da Câmara municipal, não foi encontrada a letra do respectivo hino. Cumpre 
ressaltar que, os municípios de Boa Esperança e Três Pontas não estão nas 
cidades listadas abaixo, considerando que, nos respectivos sites das câmaras 
municipais, não houve retorno para os termos utilizados na pesquisa no 
espaço destinado para a busca de leis e similares.

3.1 Poços de Caldas: “Poços de Caldas Sorriso! Cidade Primaveril!”

Lei nº 8.728/2010: “Autoriza o Poder Executivo a reconhecer 
oficialmente no Município a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira 
de Sinais”. A legislação discorre que “a todos alunos portadores de deficiência 
auditiva”, a rede pública municipal de ensino “poderá garantir acesso à educação 
bilíngue no processo de ensino-aprendizagem, desde a Educação infantil até 
os níveis mais elevados”, de modo que, regulamento próprio “disciplinará os 
procedimentos para que a Administração Pública Municipal possa manter 
em seus quadros funcionais da rede municipal de ensino, profissionais 
intérpretes de Libras, para realização do processo de ensino-aprendizagem”. 
O Poder Executivo “poderá determinar o treinamento de pessoal do quadro 
de servidores da administração direta e indireta, principalmente das áreas 
de saúde, educação e assistência social para prover as repartições públicas 
voltadas ao atendimento externo de intérprete da linguagem de sinais”. A 
Lei conclui que, “poderá” ser ofertado cursos para formação “de intérpretes 
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da linguagem de sinais, bem como cursos para deficientes auditivos e seus 
familiares, professores e comunidade em geral, de forma a difundir e expandir 
a Linguagem Brasileira de Sinais-LIBRAS”.

 Lei nº 9.111/2016: “Dispõe sobre a criação de Central de Libras, no 
âmbito do município de Poços de Caldas”. A Central de Libras, composta 
por “servidores bilíngues” lotados no Centro Municipal de Atendimento 
Educacional Especializado “Dr. Tarso de Coimbra”, possui o objetivo de prestar 
atendimento “diferenciado às pessoas surdas e às com deficiência auditiva”, 
fornecendo “informações exatas acerca dos serviços públicos municipais 
através de diversos meios de comunicação, inclusive através de atendimento 
de interpretação para pessoas surdas, deficientes auditivos e surdos-cegos”. 
Para a utilização dos “serviços das repartições públicas municipais, que serão 
definidas pelo Executivo, para auxiliar na comunicação dos surdos e deficientes 
auditivos e surdos-cegos, para que possam receber uma adequada prestação do 
serviço público municipal”, a Central de Libras, “sempre através de prévio 
agendamento”, poderá prestar serviços de forma presencial ou remota. A 
legislação define que “os profissionais bilíngues da Central”, são aqueles “com 
competência e habilidade para interpretar as línguas envolvidas, Libras e 
Língua Portuguesa”, ficando “a cargo do Centro Municipal de Atendimento 
Educacional Especializado ‘Dr. Tarso de Coimbra’ promover a banca de 
exame e a certificação dos profissionais bilíngues para atuação na central”. 
Para o desenvolvimento, execução e manutenção das atividades da Central, o 
Poder Executivo “poderá estabelecer ações, convênios e parcerias com órgãos 
públicos e entidades de direito público ou privado”.

Requerimento nº 148/2020: subscrito por um membro do 
Poder Legislativo, questionando ao Poder Executivo os motivos da não 
regulamentação da Lei nº 9.111 que criou a Central de Libras. Em síntese, 
o Ofício nº 0462/2020, assinado pelo Prefeito do município, respondeu aos 
questionamentos do parlamentar informando que a Lei supracitada ainda 
não foi regulamentada, pois, no momento, não há “condições financeiras 
favoráveis”; mas em “momento oportuno” será regulamentada, “condicionada 
à melhoria das condições financeiras, mediante a realização de estudos pelas 
Secretarias Municipais de Educação e da Fazenda”. Na data de 30/07/2020, 
no site da Câmara do munícipio de Poços de Caldas não constava a 
regulamentação da Lei nº 9.111/2016.

Projeto de Lei nº 54/2019: “Dispõe sobre a inserção do Intérprete da 
Libras nos eventos públicos oficiais realizados pelo poder executivo municipal”. 
O projeto aguarda parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final 
(em 30/07/2020).
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3.2 Pouso Alegre: “A cidade legendária, mãe de um povo varonil!”

Lei nº 3.914/2001: “Reconhece oficialmente, no Município de 
Pouso Alegre, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a 
linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais–LIBRAS”. A 
legislação discorre que a Secretaria Municipal de Educação “oportunizará 
a capacitação do quadro de servidores e de outras instituições públicas ou 
privadas” para atendimento às pessoas surdas que necessitem do serviço de 
tradução-interpretação de Libras-Língua Portuguesa em “repartições públicas 
ou privadas”. 

3.3 Varginha: “Varginha eu te amo, eu te amo demais!”

Lei nº 4.875/2008: “Institui o Prêmio Libras”. Trata-se de incentivo 
financeiro aos servidores públicos municipais “equivalente à 50% (cinquenta 
por cento) do salário mínimo vigente no País”. O(a) servidor(a) necessita 
apresentar certificado de Curso de Libras - “com duração mínima de 180 
(cento e oitenta) horas” – e ser aprovado(a) através de avaliação anual de 
“desempenho e habilidade no uso da Libras”. A avaliação de quem pleiteia 
o “Prêmio Libras” deve ser realizada por “Banca Examinadora composta por 
08 (oito) membros”, composta por dois membros avaliadores representantes 
das seguintes instituições: “do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de Varginha-CODEVA”; “da Associação dos Surdos da 
Região de Varginha”; “do Centro de Capacitação de Profissionais de Educação 
e Atendimento às Pessoas com Surdez-CAS8”; e “da Administração Pública”.

Lei nº 5.784/2013: “Estabelece normas gerais para a realização de 
concursos públicos na administração direta e indiretas dos poderes do município 
de Varginha”. No contexto deste trabalho, “os editais serão confeccionados em 
Libras e, mediante opção do candidato, também as provas serão realizadas em 
Libras, com assistência de intérprete ou recurso apto a possibilitar ao candidato 
a compreensão das provas”. Ocorrendo provas orais durante o certamente, é 
assegurado “ao candidato surdo-mudo ou impossibilitado permanentemente 
de falar o direito de realizar a prova oral, por meio de comunicação com 
intérprete oficial da instituição organizadora, utilizando a Libras”. 

8 Os Centros de Apoio a Surdez e Educação de surdos-CAS é um programa existente em diversos 
estados do Brasil. Os CAS possuem o objetivo de “capacitar os profissionais da educação 
como professores, Instrutores de Libras, Tradutores e Intérpretes de Libras”, para realizar uma 
“inclusão eficaz de estudantes com deficiência auditiva ou Surdez” (MINAS GERAIS, 2017, 
p. 5-6). Na Região sul de Minas Gerais, o CAS com sede no município de Varginha atende as 
Superintendência Regionais de Ensino de Campo Belo, Caxambu, Itajubá, Passos, Poços de 
Caldas, Pouso Alegre, São João Del Rei, São Sebastião do Paraíso e Varginha.
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Lei nº 5.830/2014: “Dispõe sobre a política municipal de atendimento 
a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
(TGD) e altas habilidades/superdotação na rede municipal de ensino”. Para 
viabilizar a educação de estudantes surdos, a equipe de profissionais deve 
ser composta: (a) “por tradutor e intérprete de Libras: professor ouvinte”, 
com fluência em Libras comprovada por meio de exame de proficiência e 
capacitação em tradução e interpretação, sendo este profissional “responsável 
pela interpretação de todas as atividades e eventos de caráter educacional, nas 
turmas de Ensino Fundamental e EJA”; (b) “por instrutor de Libras: professor 
ouvinte ou surdo”, com fluência em Libras comprovada através de exame de 
proficiência e “preferencialmente com formação de nível superior na área da 
educação que atua com o ensino da LIBRAS”, cuja função é “possibilitar à 
comunidade escolar a aquisição e a aprendizagem da LIBRAS”; e, no caso 
de estudantes surdocegos, (c) “guia-intérprete: Professor, preferencialmente 
habilitado em educação especial, com domínio em Libras, Sistema Braille e 
outros sistemas de comunicação”. 

Resolução nº 03/2018: “Institui a Libras e a tradução simultânea dos 
trabalhos parlamentares nas sessões da Câmara Municipal de Varginha”.

3.4 Passos: “Salve, Passos! A passos de gigante, prossegues teu destino glorioso”

Lei nº 2.325/2002: “Estabelece normas para facilitar o acesso dos 
portadores de deficiência física aos edifícios de uso público”. No contexto 
deste trabalho, a legislação discorre que as instituições deverão dispor de 
“placas indicativas no interior das edificações para a adequada circulação de 
portadores de deficiência auditiva”.

Lei nº 2.592/2006: “Institui o Dia Municipal dos Surdos, a ser 
comemorado no dia 16 de dezembro”. Neste dia, o Poder Executivo 
“promoverá atividades que contribuam para uma detida reflexão sobre 
as condições de vida dos surdos, possibilitando-lhes maior inserção social, 
política e comunitária”. Tais atividades “deverão subsidiar a elaboração de 
políticas do governo municipal que favoreçam os surdos”.

Lei nº 3.150/2015: “Aprova o Plano Municipal de Educação-PME”. 
Relacionado a este trabalho, é previsto na meta 4.6 parceria com o “CAS – 
Centro de Atendimento aos Surdos (Varginha)” para “confecção de materiais 
didáticos, apoio pedagógico específico e capacitação em Braille, Baixa Visão 
e Libras”. Na meta 4.14, previsão de “ampliar em parceria com a União e 
Estado junto com as Secretarias de Saúde, a oferta dos aparelhos auditivos” 
e, na meta 11.9, “assegurar a formação profissionalizante bilíngue/LIBRAS e 
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português-escrito, conforme a LDB [sic], na escola pública e nas Instituições 
particulares”.

Lei nº 3.315/2018: “Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas que especifica”. A legislação anuncia 
que “as salas de espetáculo deverão dispor de meios eletrônicos que permitam 
o acompanhamento por meio de legendas em tempo real ou de disposições 
especiais para a presença física de intérprete de Libras e de guias intérpretes”. 
Sempre que a distância não permitir a visualização do (Guia)Tradutor-Intérprete 
“dever ser realizada a projeção em tela da imagem do intérprete de Libras”. Os 
estabelecimentos de ensino “de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos 
ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus 
ambientes”. Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou 
renovação de curso, entre outras determinações, o estabelecimento de ensino 
deverá comprovar que “coloca à disposição de professores, alunos, servidores 
e empregados com deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas 
(Libras, Braille e outras)”. “Preferencialmente”, o Poder Público apoiará 
eventos científico-culturais “que ofereçam, mediante solicitação, apoios 
humanos às pessoas com deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e 
intérpretes de Libras, ledores, guias intérpretes, ou tecnologias de informação 
e comunicação”.

3.5 Itajubá: “Terra de luz, alvorada de amor, manhã de paz”

Lei nº 3.358/2020: “Assegura às pessoas com deficiência, o direito 
de terem nas salas de cinema tecnologias assistivas”. Contextualizando com 
este trabalho, para a exibição de filmes nacionais e internacionais, as salas de 
cinema instaladas no município devem disponibilizar “recursos de legendagem 
e Libras, desde que sejam disponibilizadas pela distribuidora do filme”. 

3.6 Lavras: “Força e beleza de Minas Gerais, tuas escolas elevam teus filhos”

Lei nº 1.781/1990: “Cria os cargos de Especialista ou habilitado em 
deficiência auditiva e especialista ou habilitado em deficiência visual”

Lei nº 3.039/2004: “Declara de utilidade pública a Associação dos 
Surdos de Lavras”.

Decreto nº 6.533/2005: “cria o CENAV-Centro de Educação e Apoio 
às Necessidades Auditivas e Visuais” – posteriormente, “CENAV-Jane Lúcia 
Alves Botelho” (Lei nº 3.840/2012). O CENAV, tem como objetivo atender 
estudantes da rede pública e privada de ensino do município de Lavras 
“diagnosticados com perda total ou parcial da visão, baixa visão, bem como 
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alunos com perda total ou perda parcial da audição, oferecendo suporte 
pedagógico, fonoaudiológico e psicológico”. Entre as atividades do CENAV, 
há “o ensino de Libras, acompanhamento escolar, esporte e informática 
adaptados, atividades da vida diária, ensino da escrita e leitura do sistema 
Braille, orientação e mobilidade”. 

Lei nº 3.314/2007: “Dispõe sobre a implementação do programa de 
triagem auditiva neonatal nos estabelecimentos hospitalares do Município de 
Lavras”. Em maternidades públicas e privadas, todos os recém-nascidos devem 
realizar o “Teste de Orelhinha”. Para “as crianças que tiverem deficiência 
auditiva confirmada deverá ser indicado e adaptado aparelho auditivo antes 
dos 06 (seis) meses de idade, fornecido pela Prefeitura Municipal”. Ainda, “a 
terapia fonoaudiológica deverá ser iniciada antes dos 06 (seis) meses de idade”. 

Lei nº 3.263/2009: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de sinalização 
tátil, sonora e visual, nas dependências dos órgãos públicos municipais, 
possibilitando acessibilidade aos portadores de necessidades especiais visuais e 
auditivas”. A Lei discorre que “a acessibilidade aos portadores de necessidades 
especiais auditivos obedecerá a sinalização visual”. A sinalização visual, por sua 
vez, é definida como “aquela que é realizada através de textos ou figuras”.

Lei nº 3.598/2009: “Declara a Associação de Pais e Amigos dos Surdos 
e Cegos-ASPAC, como instituição de utilidade pública municipal”.

No munícipio, a Universidade Federal de Lavras-UFLA sedia um polo 
do Curso de Pedagogia Bilíngue ofertado pelo Instituto Nacional de Educação 
de Surdos-INES.

3.7 Alfenas: “És minha Alfenas querida, uma joia do Brasil”

Lei nº 4.609/2015. “Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação-
PDME”. Na meta nº 4 do PDME, é previsto “universalizar, para a população 
de 4 (quatro a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, acesso à educação básica 
e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular 
de ensino”. Relacionado a este trabalho, na estratégia nº 4.7 do PDME de 
Alfenas, há previsão de “garantir a oferta de educação bilíngue (Libras, língua 
de instrução e Língua Portuguesa modalidade escrita, como segunda língua), 
aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) 
anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas”. Na estratégia 
nº 4.13 do PDME, para atender à demanda do processo de escolarização 
“dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação”, no caso da educação de surdos, é previsto 
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profissionais “tradutores e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-
cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues”.

Lei nº 4.879/2019: “Dispõe sobre a oficialização da Língua Brasileira 
de Sinais-Libras, no município de Alfenas”. A Lei pondera que a “Libras não 
poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa” e, que “deve ser 
garantido” por parte da administração direta e indireta do Poder Público e de 
empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos municipais 
“formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de 
comunicação objetiva das pessoas surdas usuárias de Libras”.

Regulamentando a Lei 4.879/2019, o Decreto nº 2.516/2020 possui 
6 (seis) capítulos. No primeiro, caracteriza que “deficiência auditiva é a perda 
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais” e, considera 
“pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o 
mundo por meio de experiências visuais e manifesta sua cultura principalmente 
pelo uso da Libras”. No segundo capítulo, discorre que o sistema de ensino 
público municipal irá inserir Libras “como disciplina curricular obrigatória 
(optativa) para estudantes surdos e ouvintes”, com prazo de até “10 (dez) 
anos”. O terceiro capítulo, versa sobre “O uso e difusão da Libras e da Língua 
Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação”. As instituições 
municipais de ensino “devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas 
o acesso à comunicação, informação e educação, nas atividades e conteúdos 
curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades”. As 
instituições de ensino devem ser providas com professor de Libras ou instrutor 
de Libras, tradutor e intérprete de Libras-Língua Portuguesa, professor para 
o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas surdas 
e professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade 
linguística dos estudantes surdos. As instituições de ensino deverão 
desenvolver mecanismos alternativos “para a avaliação de conhecimentos 
expressos em Libras”, “no aspecto formal da Língua Portuguesa escrita por 
estudantes surdos”, disponibilizar “recursos didáticos acessíveis e acessos às 
novas tecnologias de informação e comunicação” e, ofertar cursos de Libras 
“para familiares de surdos e sociedade em geral”. Quanto “a modalidade oral 
da Língua Portuguesa, na educação básica”, deve ser “resguardado o direito 
de opção da família ou do próprio aluno por essa modalidade”, por sua vez, 
“ofertada aos alunos surdos ou com deficiência auditiva, preferencialmente em 
turno distinto ao da escolarização, por meio de ações integradas entre as áreas 
da saúde e da educação”. Em relação aos estudantes surdos, o Decreto delibera 
que a rede pública de ensino municipal de Alfenas, poderá ser organizada 
por: “a) escolas e classes de educação bilíngue, na educação infantil e anos 
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iniciais do ensino fundamental”; e, “b) escolas bilíngues ou escolas comuns, 
para os anos finais do ensino fundamental, quando for ofertada esta etapa pelo 
Poder Público municipal”. O quarto capítulo discorre sobre a “Garantia do 
direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva”. Respeitando 
as especificidades de cada caso, deve ser ofertado “acompanhamento médico e 
fonoaudiológico” e, quando indicado, “seleção, adaptação e fornecimento de 
prótese auditiva ou aparelho de amplificação sonora”. As famílias devem ser 
orientadas “sobre as implicações da surdez e sobre a importância para a criança 
com perda auditiva ter, desde seu nascimento, acesso à Libras e à Língua 
Portuguesa”. Na rede municipal de saúde, para atendimento “às pessoas surdas 
ou com deficiência auditiva”, o Decreto prevê apoio “à capacitação e formação 
continuada de profissionais da rede se serviços municipais de saúde para o uso 
e tradução-interpretação de Libras”. No quinto capítulo, é descrito o “papel do 
Poder Público Municipal e das empresas que detêm concessão ou permissão 
de serviços públicos municipais, no apoio ao uso e difusão da Libras”. Para 
“garantir às pessoas surdas ou com deficiência auditiva” efetivo e amplo 
atendimento, as instituições da administração pública municipal “direta e 
indireta, e as empresas concessionárias de serviços públicos, deverão dispor de, 
no mínimo, cinco por cento de servidores, funcionários ou empregados com 
capacitação básica em Libras”, ou “poderão utilizar intérpretes contratados 
especificamente para essa função ou central de intermediação de comunicação 
que garanta a oferta de atendimento presencial ou remoto”. Essas instituições 
“devem ofertar e apoiar iniciativas periódicas de capacitação e formação 
continuada de Libras para profissionais da rede de serviços municipais”. Os 
eventos realizados ou apoiados pela “Prefeitura Municipal de Alfenas” deverão 
inserir “a presença do profissional tradutor-intérprete de Libras-Língua 
Portuguesa”. No sexto e último capítulo, é instituído “no calendário oficial 
de comemorações do município, o Dia Nacional da Libras e o Dia Nacional 
do Surdo”, celebrados no dia 24 de abril e 26 de setembro, respectivamente. 
É determinada a “colocação, de forma visível, do ‘Símbolo Internacional 
de Surdez’, em locais que possibilitem o acesso, circulação e utilização por 
pessoas com deficiência auditiva e surdez”. Destaca-se que as pessoas surdas 
“terão prioridade para o ensino de Libras, conforme Decreto Presidencial nº 
5.626/2005” e, que poderá ser firmado convênios com instituições de ensino 
superior e empresas públicas e privadas “para a prestação de serviços que 
possam garantir o acesso à comunicação, à informação, à saúde e à educação 
das pessoas surdas mediados pela Libras”. O texto do Decreto enfatiza que é 
facultado “a formalização pelos pais e pelos próprios alunos, de sua opção ou 
preferência pela educação sem o uso de Libras”. Concluindo, o documento 
salienta que sua aplicabilidade “ficará condicionada à disponibilidade 
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financeira e orçamentária necessárias à sua cobertura”.

3.8 Três Corações: “Foi crescendo a Princesa de Minas, o recanto mais belo do 
sul”

Lei nº 4.398/2018: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção do 
Intérprete da Libras, em todos os eventos públicos oficiais do Município de 
Três Corações”. O objetivo dessa Lei é “garantir mecanismos de ampliação da 
inclusão social da pessoa com deficiência, particularmente as surdas”. Prevista 
para ser regulamenta no prazo de 6 (seis) meses, até a data de conclusão deste 
trabalho (30/07/2020) a legislação não havia sido regulamentada.

3.9 São Sebastião do Paraíso: “Em ti revive nossa esperança”

Lei nº 2.712/2000: “Institui a concessão de transporte coletivo 
municipal aos Portadores de Necessidades Especiais (P.N.E)”. São “portadores 
de deficiência auditiva condutiva e/ou neurossensorial, congênita ou adquirida, 
com uso de prótese auditiva ou não” as pessoas “que apresentam déficit em sua 
habilidade de comunicação e relacionamento social”. 

Lei nº 3.431/2007: “Estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das Pessoas Portadoras de Deficiência ou 
com mobilidade reduzida”. A Lei determina que as instituições financeiras 
instaladas no município, devem garantir “prestação de informações sobre seus 
procedimentos operacionais aos deficientes sensoriais (visuais e auditivos)”, 
em observância aos parâmetros estabelecidos pela “Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, NBR – 90509. 

3.10 São Lourenço: “Água da vida e fogo da fé” – ‘Aqua vitae e ignis fidei’

Lei nº 02/2011: retorna como resultado para o termo “Surdo” e ao 
analisar a legislação, verifica-se que é atribuição do Fonoaudiólogo que faz 
parte do quadro de servidores públicos municipais, “desenvolver a capacidade 
de comunicação em pacientes surdos-mudos”.

9 A NBR-9050 versa sobre “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos”. No caso de pessoas surdas ou com “deficiência auditiva” a norma determina: (a) a 
afixação nos espaços públicos do “Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva”; 
(b) que “os alarmes vibratórios, devem estar associados e sincronizados aos alarmes visuais 
intermitentes, de maneira a alertar as pessoas com deficiência visual e as pessoas com deficiência 
auditiva (surdez)”; e, (c) “local determinado para posicionamento do intérprete de Libras”.
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3.11 Guaxupé: “O futuro que promete, é glorioso, nós prevemos”

Resolução nº 534/2007: “Institui o plano de carreira dos servidores 
efetivos da Câmara Municipal de Guaxupé”. O documento versa sobre a 
participação de “pessoas com deficiência” em concursos públicos. A partir do 
Decreto Federal 3.298 de 1999 – revogado parcialmente pelo Decreto Federal 
nº 5.296/2004, a Resolução supracitada descreve “deficiência auditiva” como 
a “perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras”, variando de 
graus e níveis entre “25 a 40 decibéis (db) - surdez leve”, até “acima de 91 db 
- surdez profunda; e, f ) Anacusia” – esta última definição, para ser referir “à 
perda total ou parcial da audição”.

Lei nº 2.336/2015: “Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação-
PDME”. A meta nº 4 do PDME propõe universalizar o acesso à educação 
básica de estudantes “com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação”, preferencialmente, “na rede regular de 
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados”. Em relação aos estudantes “surdos, com deficiência auditiva e 
surdos-cegos”, o PDME possui 3 (três) estratégias: (i) “promover a oferta de 
educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita 
da Língua Portuguesa como segunda língua, bem como a adoção do Sistema 
Braille de leitura para cegos e surdos-cegos”; (ii) requerer junto ao Estado de 
Minas Gerais a ampliação das equipes de profissionais da educação, com a 
oferta de “tradutores(as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-
cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues”; 
e, (iii) adesão à “programa de composição de acervo de obras didáticas, 
paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a 
bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille”.

3.12 Andradas: “Fica entre montanhas, é banhada pelo sol”

Decreto nº 734/2006: retorna como resultado para o termo 
“Linguagem”. Ao analisar o documento, verifica-se que o termo é associado 
ao cargo de Fonoaudiólogo, que, entre outras atribuições, irá “desenvolver 
atividades educativas de promoção de saúde individual e coletiva, enfocando 
o desenvolvimento de linguagem oral, escrita, voz, fala, articulação e audição”.

3.13 Santa Rita do Sapucaí: “Esta terra hospedeira, cheia de encanto e beleza”

Lei nº 2.481/1994: “Autoriza a abertura de crédito especial-compra de 
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aparelho auditivo para portadora de deficiência auditiva”. Trata-se de apoio 
financeiro que “se destina a ajuda[r] na compra de um aparelho auditivo”, em 
favor “da menor Viviane Regina Rodrigues Ribeiro, de seis (6) anos, portadora 
de deficiência auditiva crônica decorrente de meningite”.

Lei nº 3.085/1998: “Autoriza o Poder Executivo realizar abertura de 
crédito especial”. Trata-se de apoio financeiro “em favor de José Izaias Alfredo, 
sob responsabilidade da Sra. Ana Zélia Guerra, para cobrir as despesas de 
viagem até a cidade de Londrina-PR, onde o mesmo entrará para missão para 
Padres Surdos”.

4 Considerações em movimento

Diante do que foi exposto, é possível perceber um esforço por parte 
da política para fomentar as políticas linguística e educacional de surdos na 
região sul de Minas Gerais. Porém, entre os municípios investigados neste 
trabalho, verificamos que algumas legislações apresentam as pessoas surdas 
alinhadas ao discurso da “deficiência” e a Libras é definida como “linguagem”, 
compreendida como inferior à Língua Portuguesa. Assim, considerando que 
as políticas relacionadas às línguas não estão isentas de ideologias e equívocos 
(CALVET, 2007), as comunidades surdas da região sul-mineira possuem o 
desafio de dialogar com os legisladores, tendo em vista a superação de discursos 
– e talvez práticas – pontuais e, até mesmo lineares, de conceber as pessoas 
surdas no discurso da “deficiência” e a Libras como mero apoio técnico para 
inclusão e acessibilidade de surdos. Nessa perspectiva, percebe-se a relevância 
de participação das comunidades surdas da região sul de Minas Gerais nos 
planejamentos das políticas linguística da Libras e educacional para surdos, 
pois essa participação configura-se como possibilidade de transformações 
nestas políticas, conforme apresentado por Quadros (2017). 

Embora não tenha sido a pretensão deste trabalho investigar se 
os municípios da região sul de Minas Gerais possuem em seus quadros de 
servidores e/ou funcionários pedagogos bilíngues, professores de Língua 
Portuguesa escrita para surdos, professores ou tradutores-intérpretes de 
Libras, conforme retorno para os descritores utilizados na pesquisa, constata-
se que, em alguns municípios, são profissionais previstos em legislações ou 
nos Planos Municipais de Educação. Contudo, verificamos que não existem 
os cargos de servidores para os profissionais que atuam na educação bilíngue 
e/ou inclusiva de estudantes surdos, mas existem os cargos de Fonoaudiólogo 
e “Especialista em deficiência auditiva”. De certo, a ausência de pedagogos 
bilíngues, professores de Língua Portuguesa escrita para estudantes surdos e 
tradutores-intérpretes de Libras no quadro de servidores municipais contribui 
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para a perpetuação da visão clínica-terapêutica relacionada aos surdos, ao 
invés da perspectiva “étnico-linguística”, que se baseia na Libras como língua 
natural das pessoas surdas e enfatiza suas particularidades linguística, social, 
política, identitária e cultural, corroborando com Assis Silva (2012), Rangel e 
Stumpf (2015) e Quadros (2006, 2017). 

No entanto, a região sul de Minas Gerais carece de cursos de formação 
de profissionais para atuarem na perspectiva da educação inclusiva e/ou 
bilíngue para surdos, sobretudo, por parte do Poder Público. A falta de tais 
cursos compromete a educação de surdos e, compromete, inclusive, as leis 
que fomentam a formação de “servidores ou funcionários bilíngues” para 
atendimento aos surdos usuários de Libras em repartições públicas e privadas. 
Não obstante, em alguns municípios sul-mineiros, a efetivação de políticas 
relacionadas à difusão da Libras e o direito à educação bilíngue e/ou inclusiva 
de estudantes surdos estão condicionados às questões financeiras. Isso 
demonstra que, as previsões das legislações municipais na região sul de Minas 
Gerais de garantirem acessibilidade linguística às pessoas surdas usuárias de 
Libras nos espaços públicos e privados e, a concretização da educação bilíngue 
para estudantes surdos – Libras como língua de instrução e Língua Portuguesa 
modalidade escrita, podem estar distantes de ser realidade, de modo que, 
ratifica o que foi discutido por Vieira (2014). 

Concluímos este trabalho apontando para a necessidade de estudos 
de campo, isto é, in loco, com objetivo de obter dados em fontes primárias 
e aprofundar a discussão acerca das realidades linguística e educacional 
vivenciadas pelos surdos na região sul de Minas Gerais. De forma mais ampla 
e mais detalhadas, novas investigações poderão desvelar de que modo está 
ocorrendo a efetividade – ou não, da política, isto é, das legislações que 
embasam as políticas linguística e educacional para surdos em municípios 
sul-mineiros.
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PROFESSORES E A CRISE IDENTITÁRIA EM UM 
CONTEXTO PANDÊMICO 

Alex Junior Bilhoto Faria1

Amanda Cristina dos Santos Reis2

1 Introdução

Este capítulo apresenta uma discussão a respeito da formação 
identitária docente e da existência de crises nesse processo de 

constituição de identidades, por meio do estabelecimento de uma conexão 
com o atual contexto pandêmico (COVID-19)3. Para tanto, de modo a 
provocar as reflexões acerca da temática direcionada, houve a elaboração de 
uma análise quanti-qualitativa do parecer emitido pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE), em que buscamos observar e discutir como se encontram as 
preocupações para com docentes no atual momento vivenciado. 

Ao se defender que o professor é um ser social e que partilha, além 
dos conhecimentos teóricos de sua formação, as vivências cotidianas que 
o constituem, a compreensão de Block (2017), a respeito da identidade 
docente, encontra-se pertinente para a atualidade. O autor categoriza que 
as experiências compartilhadas e os seus desdobramentos estão totalmente 
interligados à formação identitária. 

Logo, é preciso ampliar as discussões sobre a realidade em que professores 
estão inseridos, sendo encarados como indivíduos sociais e que vivenciam 
experiências que não podem, sob nenhuma hipótese, serem descartadas em 
todo o processo de formação profissional e de construção identitária. Nóvoa 
(1992) atesta, nessa concepção, a respeito da importância de se investir nos 
saberes, dos quais o docente é portador, estabelecendo uma concepção teórica 

1 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

2 Docente da Educação Básica. Graduada em Letras e Mestre em Educação pela Universidade 
Federal de Lavras - UFLA. E-mail: amandareisromero@gmail.com

3 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro 
clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. O novo agente do 
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China (BRASIL, Ministério 
da Saúde, 2020).

mailto:amandareisromero@gmail.com
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e conceitual. 
A reflexão teórica subsequente tem como base os autores: Hall (2006), 

Barkhuizen (2017), Barcelos (2017), Souza (2016) e Nóvoa (1992; 1999; 
2013).

2 Docência na pandemia: crise identitária à luz das teorias

No contexto da pandemia pelo novo coronavírus que assola o mundo, 
a sociedade passou a se reinventar em suas funções sociais e laborais. Para 
Sousa Santos (2020), as mudanças pelas quais a população está passando são 
extremas e se configuram como parte de um colapso mundial, mas que nunca 
teriam sido provocadas se não houvesse um contexto alarmante como o atual. 
A partir dessas transformações, será necessário lidar com as consequências 
desse cenário pós COVID-19 (TOSTES; MELO FILHO, 2020) e um dos 
campos que está sendo consideravelmente afetado é o da educação. 

Nesse cenário, ainda há pouca literatura sobre o enfrentamento dos 
desafios da pandemia na educação. Mas é fato que os professores se encontram 
em constantes crises identitárias, tendo que reavaliar ações e planejamentos 
no novo contexto virtual de trabalho. A partir desse quadro aparentemente 
caótico, antes de compreender melhor a crise dos profissionais de educação, 
é necessário compreender o conceito de identidade. Hall (2006) define a 
formação da identidade com base na interação entre sujeito e sociedade. Esse 
diálogo entre os diferentes mundos considerado pelo autor pode vir a provocar 
uma crise, principalmente quando o sujeito sai de uma zona de estabilidade, 
como o caso da pandemia.

Além disso, o contexto de crise colabora para evidenciar a pluralidade 
identitária dos docentes. De acordo com Hall (2006), isso quer dizer que 
as pessoas manifestam diferentes identidades, sejam elas consolidadas, 
contraditórias ou não resolvidas. Essa questão é reforçada por Barkhuizen 
(2017), que enfatiza a identidade de professores como dinâmica e múltipla, 
podendo se modificar à medida que o professor interage no ambiente escolar, 
com gestores, estudantes, familiares e outros membros da comunidade escolar. 
Os tempos de pandemia acentuam as identidades em crise e em constante 
mutação, em que professores estão se reinventando para conseguir acompanhar 
as novas demandas educacionais. 

Segundo Barcelos (2017), as experiências, sejam elas pessoais, 
profissionais ou culturais, são formadoras de identidade, o que reforça 
ainda mais a questão de pluralidade identitária discutido por Hall (2006) e 
Barkhuizen (2017). Tendo as identidades ancoradas nas diferentes experiências, 
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professores são seres plurais, pois ponderam as experiências que podem 
aproveitar para sua prática e descartam as que não seriam produtivas no futuro 
(BARKHUIZEN, 2017). Sob esse viés, como o autor pontua, identidades de 
professores são vividas e produzidas, não são adquiridas (NÓVOA, 2013). 
Logo, os docentes recorrem a diferentes versões de si, que são construídas 
dinamicamente a partir de contextos diversos. 

Na linha de pensamento sobre o futuro, sobre o que está por vir, 
identidades de professores não são formadas apenas de vivências passadas, mas 
também são desenvolvidas a partir das possibilidades futuras (NORTON, 
2012). Na pandemia, professores estão em fase de construção identitária, se 
desenvolvendo com bases nas perspectivas futuras pós COVID-19. Para refletir 
sobre esse contexto, pode-se relacionar à discussão de Romero e Casais (2019, 
p. 5), que destacam que “a identidade não é somente dada por estruturas 
sociais, mas também é resultante de negociações sociais que fazemos sobre 
como desejamos nos posicionar no presente e projetar nosso futuro”. 

Sob esse viés, o cenário não é motivador. De acordo com Monteiro 
(2020), 

Diante da situação de fechamento das escolas de Educação Básica, os estudantes, 
crianças e adolescentes, ficaram em casa. Ante a preocupação de não os deixar 
sem atenção escolar o Ministério da Educação (MEC) juntamente com os 
Conselhos de Educação Nacional e Estaduais propuseram que o atendimento 
educacional fosse feito de forma remota. O ensino a distância, com o uso 
de plataformas como a Google Classroom, ou alguma outra específica dos 
Sistemas de Ensino ou da própria escola, como é o caso de algumas escolas 
particulares. Ou, ainda, redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, 
dentre outras. Aqui, o que poderia ser uma possibilidade de manter uma 
comunicação ativa entre a escola e a família, entre os professores, professoras e 
os estudantes, de acolhimento e atenção nesse   momento   de   distanciamento   
social, acabou ganhando contornos não muito acolhedores (MONTEIRO, 
2020, p. 239-240).

Esse contexto descrito pela autora evidencia alguns dos motivos pelos 
quais os professores estão lidando com novas crises identitárias em tempos 
de pandemia. A autora menciona o fato de que as estratégias adotadas 
para facilitar o ensino no novo ambiente ganharam “contornos não muito 
acolhedores”. Isso se dá pelo fato de os profissionais de educação terem de 
lidar com as inseguranças diante das autoridades, com os sistemas de ensino, 
com as diferenças entre classes e com as dificuldades didáticas diante dos 
recursos tecnológicos (MONTEIRO, 2020), mesmo existindo meios para a 
substituição de aulas presenciais.

Além desses fatores que desestimulam os professores e reafirmam 
a crise identitária, Souza (2016) discorre sobre as identidades pessoais e 
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profissionais andarem unidas, mas que são geralmente separadas na prática 
docente. Segundo o autor, isso acontece em meio a situações de desvalorização 
profissional e crise, que acontece desde o cenário pós-guerra até o momento. 
A partir dessas reflexões, o autor pontua que 

Investir na formação inicial de professores, num contexto de incertezas, 
requer a busca de possibilidades que potencializem uma escuta sensível da 
voz do professor em processo de formação inicial, bem como a adoção de 
aspectos epistemológicos e metodológicos, no sentido de melhor entender 
o entrecruzamento do aprendizado constante e contínuo dos saberes, da 
identidade e da profissionalização, numa estreita relação com as subjetividades 
e singularidades das histórias de vida (SOUZA, 2016, p. 25).

 Nesse contexto, Souza (2016) fala especificamente da abordagem 
autobiográfica, voltada para a formação inicial, para relacionar as singularidades 
do professor à prática docente. Porém, a discussão não descarta a necessidade 
de investir também na formação continuada de professores, principalmente 
em contextos de crises. Um dos pontos que o autor argumenta é o fato de a 
singularidade de cada professor não ser levada em consideração na prática, 
uma vez que a formação é mais focada em técnicas da profissão. No contexto 
de crise, como o caso da pandemia, as vivências dos professores podem ser 
grandes aliadas na adaptação ao novo cenário, principalmente quando os 
profissionais precisam se deparar com novos tipos de conhecimentos atrelados 
às tecnologias. Portanto, percebe-se a necessidade de trazer para a sala de aula 
as individualidades dos professores, como uma forma de promover autonomia 
e criatividade em um momento de tantas inseguranças.

A crise identitária de professores, como já mencionado anteriormente, 
pode também estar relacionado com o contato apressado com novas tecnologias 
na educação, sem cursos prévios de capacitação. Nesse aspecto, é relevante 
abordar a teoria de cibercultura de Levy (2010), que aponta, principalmente, 
as interações entre informações e a sociedade, ou seja, a internet como recurso 
que auxilia na democratização de ampliação do conhecimento humano. O 
autor, nesse caso, se refere a práticas que levam a inserção de novas tecnologias 
no cotidiano e que passam a fazer parte da cultura. Para ele, o conceito se 
conecta em três partes:
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Figura 1- Esquema baseado na obra Cibercultura

Fonte: LEVY (2010).

Esse esquema auxilia na compreensão de que a possibilidade de 
interações pela internet não é mais apenas uma opção de comunicação, mas 
sim um recurso que faz parte da cultura da sociedade em nível planetário 
(LEVY, 2010). 

Nesse sentido, em relação à educação, a pandemia pressionou os 
profissionais de educação a se adaptarem com os novos recursos do mercado 
digital, adequando a sala de aula à cibercultura. É claro que as aulas presenciais 
são extremamente necessárias, mas o que a condição de pandemia possibilitou 
foi a experiência com as mais diversas tecnologias na educação, que serão 
preservadas, em vários pontos, no futuro, para potencializar o ensino em 
congruência aos parâmetros culturais mais recentes.

Para acompanhar a cibercultura que a sociedade vive atualmente, 
a educação recorre cada vez mais às Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC).  Principalmente em contexto de pandemia, as TDIC 
são recursos que ajudam a democratizar o acesso à educação e a amenizar 
os impactos causados na aprendizagem, porém, falta equidade quando é 
considerada a falta de acesso aos recursos tecnológicos por parte da população 
brasileira. Além disso, é notório que 

Só a educação presencial pode, de fato, dar conta de algumas necessidades 
educativas específicas, como, por exemplo, o atendimento especial para os 
deficientes, a garantia da merenda tão importante a inúmeras crianças, a 
proximidade, a interação direta, o toque e as práticas corporais com os colegas 
nas aulas de Educação Física (SOUSA, BORGES, COLPAS, 2020, p.151).

Esse contexto, na perspectiva dos professores, também é colocado 
em crise, uma vez que os professores deixaram de lado seus costumes de sala 
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de aula física e passaram a se adaptar às salas de aula virtuais. Como Sousa, 
Borges e Colpas (2020) reforçam, os professores se encontram despreparados 
e explorados diante desse cenário, levando em consideração o aumento da 
carga horária no preparo de aulas e atividades no novo formato de ensino. 

Cabe ressaltar também que os professores possuem papel fundamental 
na adaptação dos alunos no novo ambiente de ensino, por meio de afeto, 
metodologias alternativas de ensino e mediadores de tecnologia. Essas 
questões também refletem na transformação identitária docente, uma vez que 
os professores precisam aprender a usar as tecnologias de forma dialética a 
favor da educação, como destaca Marques (2020). 

Todas as questões elucidadas perpassam a temática da identidade 
docente atrelada à pandemia na educação. Portanto, na discussão a seguir, 
compreendemos com maior clareza a influência das transformações identitárias 
na prática de professores em uma inédita situação caótica da educação.

3 A análise do parecer do CNE e as relações de formação identitária 

O papel social do docente, embora compreendido de maneira diferente 
por cada sujeito social, atrelado ao contexto vivido, encontra-se, a priori, como 
função central de transformações e/ou reconfigurações dos mais variados 
âmbitos sociais. Nessa perspectiva, em uma conjuntura de mudanças abruptas 
no campo de atuação profissional, advindas da pandemia da COVID-19, 
enquadramos a defesa de Nóvoa (1999) de que “os olhos da sociedade” se 
voltam para a figura do professor e para a sua atuação, no tocante aos desafios 
impostos pelas inovações existentes, quando as soluções não são encontradas 
por outros campos de atuação. 

É nesse ínterim que há a necessidade do entendimento de como o 
momento atual acarreta a intensificação de crises identitárias em docentes que 
se encontram na posição daqueles que precisam, a todo tempo, reafirmar a 
sua capacidade de adaptação frente a situações atípicas e que não apresentam 
soluções pragmáticas. 

Inicialmente, é válido rememorar, de maneira cronológica, as situações 
que surpreenderam a todos, em especial aos professores, sobre a realidade 
pandêmica no Brasil. O primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado, 
em São Paulo, no dia 26 de fevereiro/20204. Dessa data até o fechamento 
das escolas, por razão do distanciamento social, há uma diferença de dias de 
acordo com a realidade de cada Estado. Como exemplo, no Estado de São 

4 Fonte: Ministério da Saúde. 
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Paulo, entre os dias 19 a 23 de março/2020, houve o tempo de preparação 
para o encerramento das atividades presenciais5. Em Minas Gerais, o início da 
suspensão das aulas, de modo presencial, ocorreu no dia 18 de março/20206.

Ademais, a incerteza que pairava para professores e alunos era 
condicionada ao tempo em que as escolas estariam fechadas, cumprindo a 
medida de segurança contra a pandemia. Destarte, ao vislumbrar os desafios 
futuros que seriam impostos às instituições de ensino, ocorreu a publicação, 
no Diário Oficial da União, como uma medida do Ministério da Educação, 
MEC, da portaria 343 datada do dia 17 de março/2020, com os dizeres 
normativos para a educação superior, em que se autorizava

em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 
andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 
comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição 
de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o 
art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 (MEC, 2020).

Entretanto, a observação imperiosa é que não existiam, até então, as 
orientações voltadas para a educação básica. Essas foram definidas pelo parecer 
(5/2020) votado, de maneira unânime, pelo Conselho Nacional de Educação, 
no dia 28 de abril/2020 e posteriormente homologado pelo MEC, no dia 01 
de junho/2020. 

Desse modo, com vistas a argumentar sobre a construção identitária de 
docentes, na atualidade pandêmica, destacamos as orientações que englobam 
a figura do docente no supracitado parecer. Ao se fazer uma análise quanti-
qualitativa, tem-se que o termo “professor” é encontrado 26 vezes em toda a 
composição textual do documento, subdividindo-se na seguinte organização 
temática7: 

Tabela 1 - Temáticas relacionadas ao termo professor

A. Ideia genérica de conjunto (atores educacionais)  7 incidências 

B. Questões trabalhistas 1 incidência 

C. A figura do orientador de estudantes 6 incidências 

D. Preparo profissional / cursos de formação 8 incidências 

E. Questão relativa à carga horária 2 incidências 

F. Preocupação física e mental 2 incidências 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

5 Decreto nº 64.864, de 16/3/2020 – Suspensão das aulas. 
6 Nota de Esclarecimento - Presidente do Conselho Estadual de Educação/MG. 
7 O termo “docente” foi usado três vezes no documento. Em todas as utilizações apresentou 

sentido genérico e decidimos, por bem, não acrescentar à referida análise. 
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Para tanto, defendemos a basilar percepção de como há o insuficiente 
estímulo de debates que corroborem a importância de o professor como ser 
social e que partilha experiências constituintes de suas ações como docente. 
Por obviedade, essa ausência é identificada no documento em questão. 

Afinal, as significativas preocupações demonstradas estão centradas na 
ideia de enquadrar o professor como um dos atores educacionais, esses que 
envolvem: a escola, a direção, os alunos e as famílias. Além dessa, o interesse 
primordial é desenvolver a capacitação dos professores, isto é, a confirmação 
de que os docentes estão, de fato, preparados para lecionarem em quaisquer 
situações impostas. 

Em terceiro plano, apontamos a função do docente como o 
responsável por orientar estudantes, o que reforça a defesa histórica do papel 
de um professor no entendimento da educação tradicional, com base em 
Freire (2016). Outrossim, essa discussão não apresenta nenhum elemento 
inovador para aqueles que se comprometem com os estudos sobre a formação 
de professores. Todavia, ocorre a demonstração de incongruência no que se 
refere ao atual contexto vivenciado. Entendemos, em uma visão social, que 
uma situação inédita careça de direcionamentos e, apesar disso, do professor é 
cobrada a orientação sem que ao menos esse tenha sido orientado. 

Isso posto, origina-se o conflito, uma vez que na definição de Barcelos 
(2017), as experiências, em todas as suas extensões, sejam elas pessoais, 
profissionais ou culturais, são responsáveis pela formação de identidade. 
Torna-se visível, dessa maneira, a não complementação relacionada ao 
entendimento teórico e organizacional que norteiam a atividade de docência, 
focalizando, nesse momento, nas mudanças promovidas pela COVID-19. 
Podemos perceber essa análise nos dois únicos trechos que contemplam sobre 
a saúde física e a mental dos professores: 

Trecho a)

“Realizar o acolhimento e reintegração social dos professores, estudantes e suas 
famílias, como forma de superar os impactos psicológicos do longo período de 
isolamento social.”

Trecho b)

“Ao normatizar a reorganização dos calendários escolares para as instituições 
ou redes de ensino, considerando a reposição de carga horária presencialmente, 
deve-se considerar a previsão de períodos de intervalos para recuperação física 
e mental de professores e estudantes, prevendo períodos, ainda que breves, de 
recesso escolar, férias e fins de semana livres.” 

Em ambos os trechos não se encontra a menção aos professores de 
maneira isolada, mas sim a defesa que engloba professores e alunos na mesma 
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perspectiva.  No trecho a, consta que a superação dos impactos se dará somente 
no pós-pandemia. Percebe-se, dessa forma, a anulação, ao menos no plano 
teórico, dos direcionamentos contidos no parecer, da construção identitária 
do professor. 

Nesse contexto, a escolha do verbo se mostra pontual: “superar os 
impactos”. Superar e não vivenciar, anulando, mais uma vez, o processo de 
construção identitária. Além disso, ignora-se o fato de que a formação do 
professor não seja somente constituída de saberes teóricos, mas também dos 
didáticos e pedagógicos, segundo Pimenta (2008).

Do mesmo modo, no trecho b, reitera-se o comportamento no pós-
pandemia por meio da afirmação: “para recuperação física e mental de professores”. 
Recuperar e não aprender a vivenciar, entendendo que o professor será capaz de 
modificar as suas práticas, adaptar-se às novas realidades cotidianas. Contudo, 
existe o reconhecimento de que o período não será benéfico aos docentes, 
uma vez que se usa o vocábulo recuperar, etimologicamente descrito como: 
1. “Tornar a ter a posse ou o gozo de”; 2. “Recobrar o ânimo, a força, a saúde”8. 

Dada essa reflexão, confirmamos a defesa do pensamento que evoca as 
construções identitárias como análises intrínsecas ao ser e ao fazer docente. No 
entanto, não visualizamos que as investigações sobre a formação identitária 
estejam sendo possibilitadas no atual momento, visto que, conforme Bárbara 
(2008), as necessidades dos indivíduos envolvidos no âmbito educacional, 
entre eles o próprio professor, devem ser levadas em consideração com base 
em teorias amplamente conectadas às dificuldades vivenciadas a partir de 
contextos reais.

Reafirmamos que além de um movimento de observação introspectiva, 
ou seja, em que o próprio docente investiga a sua construção identitária, em 
constante transformações, deve haver o amparo teórico e norteador de ações, 
por parte de órgãos competentes, bem como defende Souza (2016). Assim, 
entendemos que seja possível fomentar demasiadas discussões e instigar 
professores a se perceberem como sujeitos críticos, contribuintes de todo 
processo educacional e que levem em consideração todas as suas experiências 
partilhadas em uma vivência social.  

Ratificamos, a partir de toda a exposição teórica e da análise realizada, 
que as crises identitárias de docentes são movimentos interligados ao processo 
de formação profissional. Embora intensificados em momentos inabituais, 
faz-se necessário que os professores sejam amparados por ações concretas de 
órgãos responsáveis para que possam aprender a diagnosticar as mudanças 

8 Consulta realizada no Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, Michaelis - on-line. 
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impostas e conseguir fazer uso dessas em todas as suas atividades educacionais. 
Concluímos, por ora, com o entendimento basilar para esse debate: as 
construções identitárias nos movem enquanto docentes, mas é necessário 
compreender como administrar todo esse processo e, consequentemente, 
atribuí-lo à prática profissional. 

4 Considerações finais 

Este capítulo teve por objetivo analisar e refletir sobre o papel dos 
docentes na educação durante a pandemia, sob a perspectiva do CNE e as 
implicações identitárias dos professores. Esse breve estudo mostrou que apesar 
de os professores serem mencionados pelos órgãos oficiais, que demonstra até 
certa preocupação com o emocional dos docentes, aparentemente há mais 
uma atenção burocrática, englobando todos da comunidade escolar, ao invés 
de levar em consideração as vivências dos professores como um dos focos de 
discussão em um contexto tão desgastante. 

É difícil esperar condutas ideais dos professores sem que antes os 
profissionais tenham acesso a capacitações para lidar com o novo cenário, 
ainda mais em meio a uma crise identitária. E quando nos referimos à 
capacitação, não é somente sobre adquirir conhecimentos técnicos, mas 
também compreender sobre relações interpessoais, metodologias e valorização 
profissional que o contexto inesperado de pandemia demanda.  

Nesse sentido, esperamos que o estudo contribua para refletir sobre 
como as construções identitárias de professores são relevantes no processo de 
adaptação ao momento atual. Assim, é importante que os próprios docentes 
analisem as circunstâncias de maneira crítica, reflitam sobre a própria ação 
com base em suas experiências, mas sem deixar de levar em consideração a 
necessidade de uma devida orientação por parte dos órgãos oficiais. 
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MEANDROS EDUCACIOAIS: HISTORICIDADE E 
NOVOS DESAFIOS

Daniely Maria dos Santos1

1 Introdução

A crise geral que se abate sobre o mundo moderno e que atinge quase todas as 
áreas da vida humana manifesta-se diferentemente nos vários países, alargando-se 
a diversos domínios e revestindo-se de diferentes formas. (ARENDT, 1961, p. 2).

A história da vida humana abarca acontecimentos épicos, marcantes 
e plurais. Em cada século nota-se a permeabilidade de novos 

“episódios” e meandros que compõem toda a historicidade dos homens e 
mulheres e de todos os seres que habitam a Terra. Com efeito, há que se 
perceber que todos esses incidentes unem-se à evolução do ser humano 
e de seus meios de produção, o que permite avanços em inúmeras áreas, 
mas que, em contrapartida, pode ser prejudicial ao crescimento “natural” e 
coerentemente dinâmico de cada indivíduo.

No que se refere ao século XXI, ressalta-se que, além dos mais variados 
marcos decorrentes da política, da economia, do meio ambiente, da ciência 
e de diversos outros “componentes” do universo social, a pandemia da 
COVID-19, advinda do novo coronavírus, tem sido identificada como um 
dos maiores marcos do século presente e, concomitante à isso, ela é encarada 
como um dos maiores desafios sanitários de toda a globalidade. 

Diante desse cenário, a educação, cujos delimites estão pautados 
(ou buscam estar) na realidade contextual dos sujeitos, encontra-se nesse 
emaranhado de desafios proporcionados pela COVID-19, além dos diversos 
outros tantos. Desse modo, seria, por assim dizer, assim como nas demais 

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 
Internacional (UNINTER). Graduada em Letras pela Universidade Federal de São João del-Rei 
(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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esferas sociais, um momento de crise na educação? Ou, porventura, seria 
um momento de ampliação de perspectivas, de novos avanços e buscas por 
caminhos alternativos de se ensinar/aprender, bem como de se lidar com os 
percalços dessa inesperada realidade?

Uma analogia à Sagrada Escritura permite atrelar a ideia de que “é pelo 
fogo que se prova o ouro”2 aos constantes desafios advindos dessa tremenda 
calamidade e de outros enfrentamentos sociais, cujo combate é nutrido por 
forças distintas e cuja urgência de fim é expectante. 

Isso posto, diante da proposta de uma educação contemporânea 
alicerçada em velhos dilemas, mas também alavancada por novas perspectivas, 
este artigo objetiva-se em refletir a respeito de temáticas condizentes com esses 
ideais, bem como dos desafios atuais enfrentados pela sociedade global, com 
ênfase na educação.

2 Dilemas na educação: entrelaçando desigualdades sociais, tributação 
e política de austeridade

A realidade educacional, desde tempos remotos, tem sido pauta de 
inúmeros debates, estudos, pensamentos e indagações. Ademais, há que se 
pensar que novas perspectivas são sempre vislumbradas, ainda que melhorias 
aconteçam, seja de maneira dinâmica ou até mesmo de um modo paulatino. 
No entanto, será que a educação sempre esteve em crise, ou será algo novo? 
Será que o atual cenário é o grande condicionador dos dilemas da educação 
ou eles podem ser denominados como velhos dilemas?

Hannah Arendt, cujos escritos foram mencionados na epígrafe deste 
texto, os escreveu, pela primeira vez, em 1957. Diante disso, percebe-se o quão 
atemporal se fazem tais dizeres e, por conseguinte, como as crises, não apenas 
no âmbito da educação, fazem parte da história da humanidade. Segundo essa 
mesma autora,

uma crise na educação suscitaria sempre graves problemas mesmo se não 
fosse; como no caso presente, o reflexo de uma crise muito mais geral e da 
instabilidade da sociedade moderna. E isto porque a educação é uma das 
atividades mais elementares e mais necessárias da sociedade humana a qual não 
permanece nunca tal como é, mas antes se renova sem cessar pelo nascimento, 
pela chegada de novos seres humanos (ARENDT, 1961, p. 8).

A instabilidade da sociedade moderna referida por Arendt (1961), faz 
jus aos conflitos emergentes no presente e, como percebido, a um passado 
distante e não tão distante assim. Por assim dizer, a crise na educação, como 

2 BÍBLIA, Eclesiástico 2, 5.
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bem declara a autora, é capaz de suscitar enormes problemas, ainda que não 
façam parte da realidade fática. Desse modo, pode-se salientar que, uma vez 
estando em colapso, os efeitos da queda educacional tendem a se desencadear 
pelas mais diversas esferas da sociedade, acarretando problemas imensuráveis, 
já que está interligada ao desenvolvimento de várias áreas, assim como à 
evolução dos próprios indivíduos.

Tendo em vista tais dizeres e, a fim de se tratar acerca do contexto de 
pandemia, Carvalho e Werneck (2020) afirmam que:

o insuficiente conhecimento científico sobre o novo coronavírus, sua alta 
velocidade de disseminação e capacidade de provocar mortes em populações 
vulneráveis, geram incertezas sobre quais seriam as melhores estratégias a serem 
utilizadas para o enfrentamento da epidemia em diferentes partes do mundo. No 
Brasil, os desafios são ainda maiores, pois pouco se sabe sobre as características 
de transmissão da COVID-19 num contexto de grande desigualdade social, 
com populações vivendo em condições precárias de habitação e saneamento, 
sem acesso sistemático à água e em situação de aglomeração (CARVALHO; 
WERNECK, 2020, p. 1).

Ao fazerem referência ao Brasil, os autores enfatizam a desigualdade 
social como parte integrante do contexto nacional, o que dificulta ainda mais 
o confronto com as mais diversas adversidades, como no caso em questão, a 
pandemia da COVID-19. Nesse tocante, sabe-se que a educação é fortemente 
atingida por essas desigualdades, uma vez que, nem todas as pessoas possuem 
acesso a um ensino concretamente qualitativo, o que envolve inúmeros 
aspectos, seja a infraestrutura das escolas, os profissionais capacitados (ou 
não), as condições de acesso e permanência nas instituições educacionais, os 
materiais didáticos e outros recursos, além das questões culturais e éticas de 
cada povo. 

Isso posto, ao se adentrar na temática das desigualdades, é válido 
destacar o evidente abismo existente entre o ensino público e o privado, no 
que se refere à educação básica, o que é um dos grandes demonstradores da 
desigualdade social, dentro do âmbito da realidade brasileira. Assim sendo, 
para Akkari (2001), 

no Brasil, mais que em outros países do Sul, a escola constitui um produto 
social desigualmente distribuído. Seu acesso é modulado não apenas por 
múltiplos padrões distintivos (categoria socioeconômica, sexo, etnicidade, 
local de residência…), como também pelo tipo de rede escolar frequentado 
(pública, particular) [...]. A rede pública acolhe a maioria dos alunos, ao 
passo que a rede particular, elitista, é frequentada exclusivamente pelas classes 
dominantes (AKKARI, 2001, p. 163; 166).

A partir dessas ideias, é importante esclarecer que a qualidade da rede 
pública está associada à política educativa que é desenvolvida pelos planos 
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municipais, estaduais e federais. Com isso, nota-se que a elaboração desses 
planos é bastante definitiva (mas não unicamente) para o desenvolvimento de 
um ensino-aprendizagem efetivo e que vislumbre a liberdade e a igualdade de 
acesso e de direitos para todos os cidadãos.

Diante do supracitado e, sob o viés do episódio enfrentado pela 
sociedade global, é de se considerar que:

a epidemia de COVID-19 encontra a população brasileira em situação de 
extrema vulnerabilidade, com altas taxas de desemprego e cortes profundos 
nas políticas sociais. Ao longo dos últimos anos, especialmente após a 
aprovação da Emenda Constitucional nº 95, que impõe radical teto de gastos 
públicos e com as políticas econômicas implantadas [...], há um crescente e 
intenso estrangulamento dos investimentos em saúde e pesquisa no Brasil 
(CARVALHO; WERNECK, 2020, p. 03).

Em consonância com o mencionado, é coerente enfatizar que a política 
de austeridade, ou política de contenção dos gastos, atinge as camadas mais 
marginalizadas da sociedade, visto que essa política possui como fundamento 
a perspectiva de recuperar a economia por meio do corte de dispêndios. Diante 
disso, pode-se dizer que a austeridade possui um caráter seletivo, uma vez que, 
ao serem reduzidos os gastos, os mais atingidos serão os mais pobres, o que 
ocasiona em uma maior proliferação da desigualdade social. Esta, ocasionada 
pelo capitalismo, pela má distribuição de rendas e pela hegemonia dos mais 
poderosos em detrimento dos mais marginalizados.

Atrelado ao exposto, sabe-se que grande parte da riqueza encontra-se 
sob a posse de uma parcela muito pequena da sociedade e que, por outro 
lado, um grande número de pessoas detém o essencial (ou até mesmo, 
menos que isso) para sobreviverem. O Estado, por sua vez, ao impor uma 
medida de redução de gastos, faz com que essa parcela numerosa de sujeitos 
sociais seja ainda mais “penalizada”, em decorrência de ações que o próprio 
agir estatal seria capaz de promover, sem ser preciso prejudicar ainda mais as 
classes mais pobres. Ao contrário disso, o que poderia ser feito é possibilitar 
o desenvolvimento dessas classes por meio de oportunidades de emprego, de 
educação e da concretização de seus direitos.

Sob esse viés, as crises econômicas fiscais, por exemplo, são ocasionadas 
por aqueles que estão no “domínio” das sociedades. No entanto, quem as suporta 
são as pessoas que estão nas camadas sociais mais inferiores. Nesse ínterim, 
o aumento da tributação dos mais ricos ancora-se na ideia de democracia 
e equidade social, o que seria uma possibilidade para o enfrentamento da 
evidente crise (ou crises). 

Com efeito, tendo em vista que as sociedades possuem suas 
distribuições de rendas de forma altamente desigual, é de se defender que os 
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detentores de grandes fortunas devem ter seus tributos cobrados conforme os 
seus patrimônios e altas rendas. Dito isto, é de se considerar que a tributação 
pode ser uma medida de contenção do capitalismo e, consequentemente, das 
desigualdades sociais, uma vez que os recursos advindos dos tributos poderão 
ser destinados a outros segmentos sociais. 

Cabe dizer ainda que, quanto mais o processo de acumulação capitalista 
se desenvolve, mais a desigualdade cresce. Assim, a ordem jurídica de um país 
traz à tona a perspectiva de que ela é a grande base para a distribuição de 
riquezas de uma sociedade. Com isso, a tributação é considerada como sendo 
o mecanismo mais eficaz para a redistribuição de riquezas.

Nessa perspectiva, a crítica de que no Brasil são tributados mais o 
consumo do que a própria renda em si traz a reflexão de que todos os impostos 
são colocados sobre cada item utilizado pelas pessoas. Assim sendo, é de se 
enfatizar que pessoas de baixa renda têm de consumir os produtos com os 
mesmos tributos que pessoas com rendas maiores também o têm. Desse 
modo, em diversas famílias, o salário adquirido mensalmente, como fruto do 
trabalho, é aplicado em gastos essenciais de consumo e sobrevivência, além de 
que em inúmeras situações, o salário mensal familiar não é suficiente para o 
pagamento das despesas básicas.

Sob esse liame, a riqueza se torna menos útil ao seu detentor à medida 
em que aumenta. Com isso, a tributação se torna eficaz para que a democracia 
seja, de fato, concretizada e os entes sociais possam usufruir dos benefícios da 
globalização, já que as tendências naturais devem ser atenuadas pelos governos 
e comunidades, pois os avanços da modernidade muitas vezes contribuem 
ainda mais para a desigualdade social.

Diante do exposto, pode-se mencionar que a vida digna, em diversas 
situações, é destinada a poucas pessoas, ao passo que o mundo se depara 
com um período histórico de grandes avanços tecnológicos, científicos 
e sociais, além da tamanha riqueza. Assim, constata-se a má repartição do 
capital nacional, o que corrobora para o enriquecimento privado, apoiado na 
pobreza pública. A partir disso, as demandas e necessidades básicas dos mais 
marginalizados são esquecidas, o que infelizmente é um enorme paradoxo, 
uma vez que existem recursos suficientes para saciar tais inópias. 

Nesse tocante, o discurso hegemônico não é suficiente para mascarar 
a pobreza e a miséria ainda tão recorrente no mundo todo, e isso só será 
amenizado à medida em que hajam lutas sociais em prol dos direitos individuais 
e coletivos, bem como em prol da supressão das desigualdades, considerando 
as suas mais inúmeras ramificações.
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3 Pandemia: crise ou novas possibilidades?

Tendo em vista a pandemia enfrentada nos tempos atuais pela 
sociedade brasileira e internacional, a Emenda Constitucional nº 10, de 7 
de maio de 2020, que instituiu o regime extraordinário fiscal, financeiro e de 
contratações para o enfrentamento da calamidade pública da COVID-19 foi 
uma das medidas de combate ao coronavírus, as quais atingiram, de forma 
surpreendente, as mais diversas facetas sociais e, com isso, recaíram sobre o 
capital produzido pelos Estados e municípios e, por conseguinte, por todo o 
país. Desse modo, a partir desse declínio do produto interno bruto do Brasil, 
a preocupação em se restabelecer a economia é evidente entre as lideranças 
estatais e entre o próprio povo, uma vez que antes mesmo da pandemia, 
muitos Estados já enfrentavam crises econômicas.

Isso posto, com o intuito de se afastar, por tempo determinado, a 
responsabilidade fiscal, a chamada “PEC do Orçamento de Guerra” considera 
a necessária prioridade de gastos para a preservação da vida e da saúde da 
população brasileira, além da manutenção das empresas. Assim, constata-se 
que, devido ao momento de calamidade enfrentado, objetiva-se atender as 
demandas e necessidades sociais e, por essa razão, os gastos contra a pandemia 
não precisam corresponder às exigências de controle do uso dos recursos 
públicos, o que significa que o governo poderá gastar e contratar mais, sem 
que haja o risco de descumprimento de regras vigentes em tempos normais, o 
que tipicamente seria considerado crime de responsabilidade.

Observando todo esse quadro de mudanças, a sociedade se depara 
com desafios novos e, como consequência, aprende a se adaptar, ainda que 
essa adaptação ocasione transtornos diversos. Por outro lado, é importante 
enfatizar os desenvolvimentos positivos advindos desse período, assim como de 
outros momentos de crise, como é o caso das novas maneiras de se estabelecer 
conexões humanas e sociais.

Em se tratando da educação, percebe-se, no contexto atual, um 
avanço significativo no que se refere à utilização de novas ferramentas de 
ensino-aprendizagem, o que impulsiona novas oportunidades e caminhos a 
serem seguidos e perseguidos pelos sujeitos. Portanto, mais que uma crise, 
o contexto de pandemia estimula o aprimoramento e o conhecimento de 
insólitas metodologias de ensino e do próprio acesso ao saber.

3.1 Novos olhares para a educação 

A contemporaneidade requer, de maneira bastante imediata e veloz, 
assim como se dá a sua evolução, indivíduos que sejam cada vez mais capazes 
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de atuarem na sociedade, em sua totalidade. Dito isso, o processo educativo 
deve buscar contribuir, eficazmente, para a inserção desses indivíduos no 
universo contemporâneo, bem como nas exigências dele advindas. Assim, 
para Moura (2010), “A Educação de hoje precisa atender a uma clientela que 
exige e que também é exigida cada vez mais. Pois, o mundo está mudando e 
consequentemente, a educação deve inserir-se nessa mudança a fim de não 
perder sua finalidade” (MOURA, 2010, on-line).

Para tanto, considera-se o conhecimento como a principal ferramenta 
para se “descobrir” e construir novos saberes. Desse modo, a incorporação 
de novos valores contribuirá para as diversas relações interpessoais de cada 
indivíduo enquanto ser social e, por essa razão, é importante considerar que “a 
escola, enquanto instituição de educação tem um papel importante: promover 
uma educação que considere o educando em sua totalidade, vendo-o não só 
como aluno, mas como pessoa” (MOURA, 2010, on-line).

A respeito do conhecimento proveniente da formação escolar, bem 
como do exercício docente, Queiroz e Moita (2007) apontam que:

[...] o conhecimento escolar é formado por uma série de objetos do conhecimento 
acumulados pela humanidade. Nosso papel de educador é tornar o educando 
capaz de construir representações mentais das relações que definem o objeto. 
Essas representações são os conceitos, a ciência, a filosofia. Para tanto, é preciso 
uma prática educativa, focada nas necessidades sociais, políticas, econômicas 
e culturais da realidade brasileira, que considere os interesses e motivações dos 
alunos, que tenha como meta a garantia de aprendizagens essenciais para a 
formação de cidadãos felizes, autônomos, criativos, críticos e participativos, 
capazes de atuar com ética, respeito à natureza, dignidade e responsabilidade 
no meio em que vivem (QUEIROZ; MOITA, 2007, p. 05).

A fim de que essa realidade seja alcançada, é necessária a participação 
efetiva e mediadora do professor, o qual carece ser “[...] um professor(a) / 
educador(a) consciente do papel que desempenha, que seja capaz de organizar 
situações didáticas e atividades significativas para os alunos, envolvendo-os e, 
ao mesmo tempo, possibilitando e favorecendo a construção de saberes [...]” 
(QUEIROZ; MOITA, 2007, p. 06).

Ao se falar a respeito do conhecimento, é pertinente discorrer que ele 
passa a fazer sentido para o aluno quando este faz conexões com a realidade, 
compreendendo-a, usufruindo-a e transformando-a. 

Sendo assim, para o professor comprometido e consciente de seu 
papel, os erros cometidos pelos estudantes “são contribuições preciosas 
para agregarem novos conhecimentos e, por meio de descobertas, os alunos 
identificam os seus erros, sendo conduzidos de forma prazerosa aos acertos e 
ao crescimento e à construção de novas aprendizagens” (QUEIROZ; MOITA, 
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2007, p. 7).
Nessa seara, ressalta-se a proposta de um ensino feito por meio de 

competências e da interdisciplinaridade, cujo objetivo está pautado em se 
realizar a mediação do conhecimento sob a perspectiva de que os alunos 
precisam participar do processo de ensino-aprendizagem a fim de se tornarem 
cidadãos, preparados para tomarem decisões, realizarem planejamentos, 
além de explicitarem suas ideias, bem como valorizarem as ideias de outras 
pessoas. Ademais, a conexão entre disciplinas distintas é essencial para esse 
desenvolvimento de competências, já que, segundo Queiroz e Moita (2007),

para desenvolver competências, é importante vivenciar experiências com base 
em projetos, propor tarefas complexas e desafiadoras, o que caracteriza uma 
pedagogia ativa, cooperativa e aberta A ênfase nas competências retira o foco 
do trabalho pedagógico do ensino e coloca na aprendizagem. Ensinar com 
sentido concreto para a vida, relacionando teoria e prática, uma alimentando 
à outra, demonstrando ao educando/educanda o que o conteúdo apresentado, 
discutido e estudado tem a ver com a sua vida, por que foi escolhido, qual sua 
importância e como aplicá-lo (QUEIROZ; MOITA, 2007, p. 8).

Considerando tais ideias e de acordo com o art. 1º, § 2º, da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN (1996), “a educação 
escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. Sob esse 
viés, integra-se a educação pautada em uma perspectiva construtivista, que, 
conforme discorre Moura (2010), “[...] leva o educando a pensar, expandindo 
seu intelecto através de uma aprendizagem significativa, ou seja, que tenha 
sentido, e contextualizada. O conhecimento é construído a cada instante com 
a mediação do educador, respeitando o nível de desenvolvimento mental de 
cada educando” (MOURA, 2010, on-line).

Diante desse ideal construtivista, percebe-se que a valorização do 
processo é enfatizada em detrimento do produto a ser alcançado. Isso posto, 
nota-se que as avaliações a serem realizadas devem estar associadas à essa 
perspectiva de qualidade e reconhecimento do que é produzido, desenvolvido 
e alcançado por meio do processo de ensinar e aprender e não apenas daquilo 
que se adquire ou não ao final do percurso. Em relação a isso, Moura (2010) 
adverte que:

[...] a avaliação não trabalha a partir de uma resposta esperada, mas indaga 
as muitas respostas encontradas com o sentido de ampliação permanente 
dos conhecimentos existentes. Nesse caso, o erro deixa de representar a 
ausência de conhecimento, sendo apreendido como pista que indica como os 
educandos estão articulando os conhecimentos que já possuem com os novos 
conhecimentos que vão sendo elaborados. Deste modo, a avaliação nos projetos 
de trabalho passa a fazer parte de todo o processo, sendo entendida como a 
possibilidade do aluno tomar consciência do seu processo de aprendizagem, 
descobrindo o que sabe, o que aprendeu, o que ainda não domina. Para isto, 
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é preciso que ao longo de todo o percurso do trabalho, haja um trabalho 
constante de avaliação (MOURA, 2010, on-line).

A partir dessas reflexões, pode-se dizer que inúmeros são os estudos 
voltados para esse mesmo pensamento de uma educação que desmistifique 
a ideia de avaliação apenas do produto final, mas sim, de todo o processo 
de ensino-aprendizagem. No entanto, ainda que a educação e os educadores 
estejam diante desse cenário científico que comprova a eficácia dessa forma 
de intervenção pedagógica por meio da valorização do processo, em muitas 
escolas as situações de ensino-aprendizagem não assumem essa postura. 
Como justificativa, basta que se analise a maneira como são desenvolvidos os 
trabalhos e o modo como os alunos são avaliados.

Com efeito, o que deve ser buscado são posturas que visem um processo 
educativo no qual os alunos possam assumir posicionamentos, possam ter 
a possibilidade de questionar, de opinar e, através da mediação docente, 
consigam construir a sua aprendizagem. Diante disso, é coerente salientar que:

a democracia hoje é um discurso presente em todas as áreas. E se a escola é o 
lugar representativo da sociedade, especialmente nesta instituição a democracia 
deve estar presente. Hoje, mais do que nunca devemos assumir essa postura 
democrática na prática educativa e repensar as metodologias que usamos a fim 
de (re) orientar as ações, conduzindo-as na direção da participação coletiva. 
Para isso, é necessário que os professores que assumem essa postura, enfrentem 
o desafio de superar uma cultura escolar fragmentada na qual foram formados, 
como alunos e como professores, passando a ser exigido um novo modelo de 
formação, onde não haja uma dicotomia entre formação e ação, entre discurso 
e prática (MOURA, 2010, on-line).

Nesse ínterim, o ideal democrático vigente no país deve fazer parte 
também das escolas, onde são formados cidadãos, os quais assumirão posições e 
tomarão atitudes no âmbito social e, por isso, já devem estar adaptados e aptos 
para tais exercícios desde os anos iniciais de suas formações. Por conseguinte, 
o professor (a) é essencial para a mediação desse processo, sendo apoiado 
também, por todo o corpo escolar, bem como pelos planos programados pelos 
setores externos ao ambiente estudantil.

3.2 Tecnologias em contextos educacionais

A chamada sociedade da informação, pautada no desenvolvimento 
tecnológico, teve seus primeiros avanços a partir do século XX e, na 
contemporaneidade, ela tem se desenvolvido ainda mais, destrinchando-
se em informações céleres e plurais, bem como em novas formas de inter-
relações. Diante disso, de acordo com Queiroz e Moita (2007), “O impacto 
da tecnologia da informação que atinge a todos obriga-nos a uma revisão de 
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valores e uma nova postura, enquanto pessoas, profissionais e cidadãos do 
mundo [...] (QUEIROZ; MOITA, 2007, p. 02). 

Nesse liame, tendo em vista essas ponderações, destaca-se a importância 
das tecnologias no âmbito da educação, uma vez que o ensino deve estar 
atrelado à realidade e aos seus avanços. Assim, o acesso aos mecanismos 
tecnológicos deve ser também um dos papéis da escola, pois, assim como 
defende Queiroz e Moita (2007), “Nosso tempo tem a responsabilidade de 
superar, também, o ‘analfabetismo tecnológico’, uma preocupação presente 
em todo o mundo, por ser percebido como uma forma sutil de manter e/ou 
ampliar as desigualdades” (QUEIROZ; MOITA, 2007, p. 02).

Sob o contexto de pandemia, percebe-se uma apropriação ainda 
maior das tecnologias por parte das escolas. Entretanto, enfatiza-se também 
a tamanha desigualdade inerente à essa apropriação. Com efeito, inúmeras 
são as pessoas que utilizam os recursos tecnológicos para desempenharem 
suas mais diversas atividades. Porém, um grande número se estende àqueles 
que nem sequer possuem acesso a esses recursos e, com isso, se tornam ainda 
mais marginalizados. Ademais, muitos até possuem o acesso, todavia, não são 
alfabetizados para o uso efetivo.

Desse modo, uma perspectiva que deve estar cada vez mais presente 
na realidade das escolas, dos professores e dos estudantes é a formação para 
a utilização dos recursos tecnológicos. Nesse tocante, ainda que estejam 
enquadrados na esfera de “nativos digitais”, muitos desses sujeitos enfrentam 
desigualdades e até mesmo não se apropriaram do universo digital ao qual estão 
inseridos. Por essa razão, as escolas, enquanto propiciadoras e condicionadoras 
de ferramentas para o desenvolvimento cognitivo, devem associar seus ideais 
de ensino às demandas da sociedade, bem como aos avanços dela advindos.

4 Considerações finais

Os meandros educacionais estão intrínsecos nos meandros sociais e, por 
assim dizer, conectam postulados e reflexões, desafios e inovações, bem como 
crises e recomeços. Desse modo, a educação e sua historicidade é marcada 
por novas e constantes “lutas”, já que está inserida na sociedade, a qual agrega 
incessantes mudanças.

O presente artigo, ao abordar temáticas referentes aos dilemas que 
envolvem a educação, tais como as desigualdades sociais, a tributação, as 
políticas de austeridade, além de outros enfrentamentos, buscaram atentar-
se para como tais problemas recaem sobre a educação e como eles podem 
ser amenizados a partir de novas práticas. Ademais, foram abarcadas ideias 
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concernentes aos novos olhares e possibilidades diante do contexto de 
pandemia, ressaltando-se as tecnologias e suas necessárias aplicabilidades para 
a educação.

Isso posto, considera-se que os velhos dilemas da educação, ainda 
que estejam presentes em tempos contemporâneos, podem ser vislumbrados 
como alavancas para novas perspectivas de ensino e de melhorias em sua 
qualidade. Para tanto, paradigmas arraigados devem transformados em 
múltiplas ferramentas de ensino e extensão de saberes. Assim, é preciso que 
o velho dê lugar ao novo, porém, de uma forma que os aspectos positivos 
sejam considerados e se tornem contribuintes para a composição de novas 
perspectivas. Desse modo, aspectos transdisciplinares e inovadores farão parte 
de uma educação, cuja base é uma sociedade flexível, dinâmica e repleta de 
pluralidades.
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MEDIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM SOB A PERSPECTIVA HISTÓRICO-

CULTURAL 
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1 Introdução

“[...] ensinar é um ato criador, um ato crítico e não mecânico.  A curiosidade 
do(a) professor(a) e dos alunos, em ação,  se encontra na base do ensinar-

aprender”. (FREIRE, 1992, s. p.)

Da Antiguidade até o início do século XIX, predominou na prática 
escolar uma aprendizagem do tipo passivo e receptivo, onde 

quem aprendia tinha basicamente que memorizar e reproduzir. Neste tipo de 
aprendizagem a compreensão desempenhava um papel muito reduzido. Além 
disso, de acordo com Haydt (2006), antigamente nos sistemas educativos 
tinha-se a concepção de que o ser humano se assemelhava a um pedaço de cera 
ou argila úmida, a qual tinha a capacidade de moldar-se à vontade. Na antiga 
Grécia, Aristóteles já professava essa teoria, a qual é retomada frequentemente 
nas instituições de ensino em muitos países. 

Durante muito tempo a prática educativa relacionada ao professor era 
por meio do repasse de conteúdos os quais os alunos tinham que absorver ou 
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memorizar sem nenhuma reflexão ou inquietude. Ao final, o conteúdo era 
cobrado em forma de uma avaliação. Esse tipo de informação; repassada e 
memorizada destoa completamente da proposta de um novo ensino na busca 
da produção do conhecimento. Essa prática pedagógica em nada contribui 
para o aspecto cognitivo do aluno.

As metodologias educativas usadas na atualidade no Brasil foram 
baseadas em um modelo norte americano chamado de utilitarista, criado 
pelo Alfred North Whitehead no final do século XX, adotado pelo Lourenço 
Filho (1978), que fundamentou as bases do movimento pedagógico chamado 
de Escola Nova. Neste modelo educativo o docente é desafiado pela sua 
criatividade e imaginação, para assim orientar os estudantes a gerar uma ação 
promovendo um desenvolvimento autônomo do estudante. 

Na atualidade se pede que o professor produza conhecimento em 
sintonia com o aluno, não sendo suficiente que o professor saiba os assuntos 
das disciplinas, mas também que conheça seu público. Conhecer o aluno 
faz parte do seu papel, pelo fato de que precisa saber o que, para que, para 
quem, e como ensinar, tendo em vista que os estudantes irão utilizar o que 
aprenderam na escola em sua prática social. Evidenciando assim que o ato de 
ensinar corresponde a uma responsabilidade que necessita ser trabalhada e 
desenvolvida. Um educador renova constantemente sua forma pedagógica para 
da melhor forma atender a seus alunos, pois é por meio do comprometimento, 
da “paixão” pela profissão e pela educação que o educador logra assumir o seu 
papel e se interessar em aprender a ensinar. 

Tendo em vista que na atualidade a educação é compreendida por 
outra perspectiva, dando maior relevância à produção e à interação de 
conhecimentos por parte dos alunos, o presente capítulo tem por objetivo 
trazer uma reflexão sobre a importância da mediação do professor no processo 
de ensino aprendizagem dos alunos e quais elementos intervêm nessa relação 
mediada. 

Para tanto, busca-se a fundamentação teórica nas proposições de Paulo 
Freire, Lev Vigotski e José Carlos Libâneo sobre mediação e infância, assim 
como outros autores que contemplam os processos de ensino e aprendizagem 
e a psicologia da infância. Para uma melhor reflexão, divide-se o presente 
texto em três momentos, inicialmente discorre-se sobre a psicologia histórico-
cultural e seu papel no desenvolvimento humano. Em seguida descrevem-se 
as funções psicológicas superiores no processo de ensino e aprendizagem, para 
finalmente refletir sobre a relação professor-aluno na sala de aula, destacando 
a importância da mediação para o estímulo da aprendizagem. 
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2 Psicologia histórico-cultural e seu papel no desenvolvimento humano

A partir da necessidade de estudar o comportamento humano enquanto 
fenômeno histórico e socialmente determinado, Vigotski e seus colaboradores 
se dedicavam principalmente, à construção de estudos pilotos que pudessem 
atestar a ideia de que o pensamento adulto é culturalmente mediado, sendo 
que a linguagem é o meio principal desta mediação. O principal objetivo 
dos pressupostos teóricos da Psicologia Histórico-cultural foi “caracterizar os 
aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de 
como essas características se formaram ao longo da história humana e de como 
se desenvolvem durante a vida de um indivíduo” (VIGOTSKI, 1984, p. 21). 

Tais pressupostos teóricos procuravam dar respostas a três questões 
principais que segundo Vigotski (1984), estavam sendo abordadas 
inadequadamente pelos estudiosos interessados na psicologia humana e 
animal. A primeira questão se referia à tentativa de compreender a relação dos 
seres humanos e o seu ambiente físico e social. A segunda remetia à intenção de 
identificar as novas formas de atividade que fizeram com que o trabalho fosse 
o meio fundamental de relacionamento entre homem e natureza, igualmente 
de examinar as consequências psicológicas dessas formas de atividade. A 
terceira questão se relacionava à análise da natureza das relações entre o uso de 
instrumentos e o desenvolvimento da linguagem (VIGOTSKI, 1984).

Vigotski se dedicou ao estudo das chamadas funções psicológicas superiores 
que consistem no modo de funcionamento psicológico tipicamente humano, 
tais como a capacidade de planejamento, memória voluntária, imaginação etc. 
Estes processos mentais são considerados sofisticados e ‘’superiores”, porque 
referem-se a mecanismos intencionais, ações conscientemente controladas, 
processos voluntários que dão ao indivíduo a possibilidade de independência 
em relação às características do momento e espaço presente (REGO, 2001, p. 
39).

Segundo Vigotski (1984), estes processos não são inatos, originam-
se nas relações entre sujeitos e se desenvolvem ao longo do processo de 
internalização de formas culturais de comportamento. Diferem, portanto, dos 
processos psicológicos elementares (presentes na criança pequena), tais como, 
reações automáticas, ações reflexas e associações simples, que são de origem 
biológica. 

De acordo Rego (2001), Vigotski desenvolveu várias teses na sua obra, 
a primeira faz referência à relação indivíduo/sociedade, afirmando assim, que 
as características tipicamente humanas não se encontram presentes desde 
o nascimento do indivíduo, nem resultam das pressões do meio externo. 
Essas características resultam da interação dialética do homem e seu meio 
sociocultural, de modo que os sujeitos transformam o seu meio para atender 
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suas necessidades básicas e transformam-se a si mesmos. Neste princípio, vê-
se a integração dos aspectos biológicos e sociais do indivíduo: “as funções 
psicológicas superiores do ser humano surgem da interação dos fatores 
biológicos, que são ponte da constituição física do Homo sapiens, com os 
fatores culturais, que evoluíram através das dezenas de milhares de anos de 
história humana” (LURIA, 1992, p. 60). 

A segunda tese é consequência da ideia anterior, refere-se à origem 
cultural das funções psíquicas. As funções psicológicas especificamente 
humanas se originam nas relações do indivíduo e seu contexto cultural e social. 
Assim, o desenvolvimento mental humano não é dado a priori, não é imutável 
e universal, não é passivo, nem tampouco independente do desenvolvimento 
histórico e das formas sociais da vida humana. Portanto, a cultura considera-se 
parte constitutiva da natureza humana, porque sua característica psicológica se 
constitui por meio da internalização dos modos historicamente determinados 
e culturalmente organizados de operar com informações. 

O terceiro postulado refere-se à mediação presente em toda atividade 
humana. Trata-se de instrumentos técnicos e sistemas de signos construídos 
historicamente, que fazem a mediação dos seres humanos na relação entre si e 
com o mundo. A linguagem é um signo mediador por excelência, pois carrega 
conceitos generalizados e elaborados pela cultura humana.

Entende-se assim que a relação do homem com o mundo não é uma relação 
direta, pois é mediada por meios, que se constituem nas “ferramentas auxiliares” 
da atividade humana. A capacidade de criar essas “ferramentas auxiliares” 
é exclusiva da espécie humana. O pressuposto da mediação é fundamental 
na perspectiva sócio histórica justamente porque é através dos instrumentos 
e signos que os processos de funcionamento psicológico são fornecidos pela 
cultura. É por isso que Vygotsky confere à linguagem um papel de destaque no 
processo de pensamentos (REGO, 2001, p. 42-43).

Segundo Rego (2001), Vigotski não desconhece as definições 
biológicas da espécie humana; porém, atribui uma enorme importância à 
dimensão social que fornece instrumentos e símbolos (assim como todos os 
elementos presentes no ambiente humano impregnado de significado cultural) 
que medeiam a relação do sujeito com o mundo, que acabam por fornecer 
mecanismos psicológicos e formas de agir em diferentes situações sociais. O 
aprendizado é considerado assim, um aspecto necessário e fundamental no 
processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Nessa perspectiva, é o aprendizado que permite e movimenta o processo 
de desenvolvimento: “o aprendizado pressupõe uma natureza social específica 
e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 
daqueles que as cercam” (VIGOTSKI, 1984, p. 99). Desse ponto de vista, o 
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aprendizado é considerado o aspecto necessário e universal, uma espécie de 
garantia do desenvolvimento das características psicológicas especificamente 
humanas e culturalmente organizadas. 

Vigotski identifica dois níveis de desenvolvimento: um refere-se às 
conquistas já efetivadas, que ele chama de nível de desenvolvimento real ou 
eletivo, e o outro, o nível de desenvolvimento potencial, que se relaciona às 
capacidades em vias de serem construídas. O nível de desenvolvimento real 
faz referência àquelas conquistas que já estão consolidadas na criança, aquelas 
funções ou capacidades que aprendeu e domina, uma vez que consegue 
utilizar sozinha, sem assistência de alguém mais experiente da cultura (pai, 
mãe, professor, criança mais velha etc.). Este nível sugere aqueles processos 
mentais da criança que já se formaram ciclos de desenvolvimento que já se 
completaram. Enquanto o nível de desenvolvimento potencial se refere àquilo 
que a criança é capaz de fazer, por meio da ajuda de outra pessoa (adultos 
ou mais experientes). Nesse caso, a criança resolve problemas por meio do 
diálogo, da colaboração, da imitação, da experiência compartilhada e das 
pistas que lhe são fornecidas. 

Nesse sentido, segundo Vygotsky:
A distância entre aquilo que ela é capaz de fazer de forma autônoma (nível 
de desenvolvimento real) e aquilo que ela realiza em colaboração com os 
outros elementos de seu grupo social (nível de desenvolvimento potencial) 
caracteriza aquilo que Vygotsky chamou de desenvolvimento potencial ou 
proximal”. Neste sentido o desenvolvimento da criança é visto de forma 
prospectiva pois a “zona de desenvolvimento proximal aquelas funções que 
ainda não amadureceram, que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentes em estado embrionário. Essas funções 
poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés 
de “frutos” do desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1984, p. 97). 

O aprendizado é o responsável por criar a zona de desenvolvimento 
proximal, por meio da interação com outras pessoas, a criança é capaz de 
colocar em movimento vários processos de desenvolvimento que, sem a 
ajuda externa, seriam impossíveis de ocorrer. Esses processos se internalizam 
e são parte das aquisições do seu desenvolvimento individual. É por isso que 
Vigotski (1984, p. 98) afirma que “aquilo que é a zona de desenvolvimento 
proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã, ou seja, aquilo 
que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer 
sozinha amanhã”.

Segundo Rego (2001), para Vigotski o desenvolvimento e a 
aprendizagem estão inter-relacionados desde o nascimento da criança. Desde 
muito pequenas, as crianças realizam uma série de aprendizados por meio da 
interação com o meio físico e social. Diariamente, observando, experimentando, 
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imitando e recebendo instruções das pessoas mais experientes de sua cultura, 
aprende a fazer perguntas, mas também a obter respostas para uma série de 
questões. Como membro de um grupo sociocultural determinado, vivencia 
um conjunto de experiências e opera sobre todo o material cultural (conceitos, 
valores, ideias, concepção de mundo, etc.) a que tem acesso. Desse modo, 
muito antes de entrar na escola, já construiu uma série de conhecimentos 
sobre o mundo que a cerca.

No decorrer desse processo é que a mediação do professor se faz 
necessária para que o estudante seja orientado, visando o desenvolvimento do 
pensamento teórico. As conjecturas levantadas por eles são negociadas e há 
assim um momento interpsíquico em que o professor orienta a formação de 
ideias para que haja a construção dos conceitos científicos. Após esse momento 
a formação de conceitos é apropriada individualmente caracterizada como 
momento intrapsíquico (SANTOS, 2018). 

Fontana (2002) afirma que é necessário que o adulto assuma o seu 
papel com o objetivo claro da relação de ensino (que é o de ensinar), levando 
em consideração a condição dos dois lados dessa prática, como parceiros 
intelectuais, desiguais em termos de desenvolvimento psicológico e dos lugares 
sociais ocupados no processo histórico, mas por isso, parceiros na relação 
contraditória do conhecimento. É exatamente pensando nessa “prática social” 
que o professor deve estar ciente de que não basta tratar somente de conteúdos 
atuais, em sala de aula, mas sim, também, resgatar conhecimentos mais amplos 
e históricos, para que os alunos possam interpretar suas experiências e suas 
aprendizagens na vida social.

3 Funções psicológicas superiores no processo de ensino e aprendizagem

O processo de desenvolvimento das funções psicológicas na criança é 
também analisado por Vigotski (1995), particularmente na obra “História do 
desenvolvimento das funções psíquicas superiores”, onde o autor descreve as 
diferenças entre funções elementares e funções psíquicas superiores. Vigotski 
(1995) defende que as funções psicológicas elementares são garantidas 
pelo aparato biológico da espécie, exemplos de funções elementares são 
a atenção involuntária e a memória imediata. Já as funções superiores têm 
origem em processos eminentemente culturais. O autor considerava que o 
desenvolvimento das funções psíquicas superiores constitui um produto do 
desenvolvimento social da conduta e não biológico. Sua justificativa é de que 
a ciência psicológica deveria buscar compreender o que é específico, distintivo 
e superior da conduta humana; porém, em sua avaliação, a psicologia infantil 
não havia até então elaborado um método adequado para o estudo do 
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desenvolvimento cultural e investigava a criança como um ser eminentemente 
natural. De acordo com o autor, a psicologia tradicional não estabelece essa 
diferenciação entre os planos natural e cultural do desenvolvimento psíquico, 
e acaba por oferecer uma interpretação biológica das funções psíquicas 
tipicamente humanas. 

Para Vigotski (1995) o homem intervém ativamente em suas relações 
com o meio e é através do meio que modifica seu comportamento. Fica 
evidente, assim, o primado da atividade do homem na perspectiva vigotskiana:

O desenvolvimento cultural de qualquer função, incluída a atenção, consiste 
em que o ser social no processo de sua vida e atividade elabora uma série de estímulos 
e signos artificiais. Graças a eles se orienta a conduta social da personalidade; 
os estímulos e signos assim formados se convertem no meio fundamental que 
permite ao indivíduo dominar seus próprios processos de comportamento 
(VIGOTSKI, 1995, p. 215).

As formas psíquicas elementares são completamente determinadas pela 
estimulação (funcionamento involuntário). As funções superiores por sua vez, 
tendem à auto estimulação por meio da criação e do emprego de estímulos, 
meio artificiais, que colaboram na determinação da própria conduta do 
homem. São exemplos de funções superiores a atenção voluntária e a memória 
cultural, entre outras. Enquanto na memória natural “algo se memoriza”, 
na memória cultural, com a ajuda dos signos “o homem memoriza algo” 
(VIGOTSKI, 1995, p. 129). 

É importante salientar que Vigotski (1995) não estabelece uma 
dicotomia entre as funções elementares e superiores. Para o autor, as formas 
inferiores não se aniquilam, mas continuam existindo como instância 
subordinada às funções superiores. As relações entre as funções elementares 
e superiores explicam-se por meio da categoria dialética de superação. Os 
processos superiores de comportamento negam a etapa da conduta primitiva, 
mas a conservam em forma oculta. O homem chega a dominar a sua própria 
conduta na etapa superior de seu desenvolvimento subordinando ao seu poder 
suas próprias reações com base nas leis naturais do comportamento. Posto 
que tais leis naturais do comportamento se baseiam no princípio estímulo-
resposta, a subordinação da própria conduta ao poder do homem implica o 
domínio do estímulo: “a criança, dessa forma, domina sua própria conduta 
sempre que dominar o sistema dos estímulos que é sua chave. A criança domina 
a operação aritmética quando dominar o sistema dos estímulos aritméticos” 
(VIGOTSKI, 1995, p. 159). O mesmo é válido para todas as demais formas 
de comportamento.

Tais proposições são sintetizadas por Vigotski (1995, p. 150) no que 
denomina de lei genética geral do desenvolvimento cultural: “[...] toda função 
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no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes, em dois planos; 
primeiro no plano social e depois no psicológico, a princípio entre os homens 
como categoria interpsíquica e logo no interior da criança como categoria 
intrapsíquica”. Essa lei é válida, conforme o autor, para o desenvolvimento 
da atenção voluntária, da memória lógica, da formação de conceitos e do 
desenvolvimento da vontade. Vale ressaltar que, para o autor, a passagem do 
externo ao interno modifica o próprio processo, transformando sua estrutura 
e funções. 

Da mesma forma, para Leontiev (1978), as funções e aptidões 
especificamente humanas não se transmitam pela via da hereditariedade, 
mas fixam-se sob uma forma objetiva, exterior aos indivíduos, nos produtos 
da atividade humana (por meio do processo de objetivação), devendo 
ser apropriadas por cada indivíduo singular na ontogênese. O processo de 
apropriação, na análise de Leontiev (1978), ocorre justamente por meio da 
atividade da criança, em que deve reproduzir de forma adequada aos objetos 
da cultura (material e não material), com a mediação do adulto. 

Diante do exposto, Vigotski denomina o resultado fundamental 
da história do desenvolvimento cultural da criança como a sociogênese das 
formas superiores de comportamento. Nesse contexto, destaca-se, novamente, 
a importância da categoria atividade na perspectiva vigotskiana em que “a 
palavra ‘social’ aplicada à nossa disciplina tem grande importância. Primeiro, 
em sentido mais amplo significa que todo cultural é social. Justamente a 
cultura é um produto da vida social e da atividade social do ser humano [...]” 
(VIGOTSKI, 1995, p. 151). 

Segundo Martins e Duarte (2010), o desenvolvimento das funções 
psíquicas superiores foca no trabalho pedagógico, devido às suas implicações, 
pois ressalta que os processos educativos são os responsáveis por promover 
o desenvolvimento infantil. Na medida em que se conclui que as funções 
psicológicas superiores têm gênese fundamentalmente cultural e não biológica, 
torna-se evidente que o ensino não deve se basear na expectativa da maturação 
espontânea das funções psíquicas superiores (nem tomar tal maturação 
como condição prévia para as aprendizagens), portanto uma compreensão 
inadequada sobre o desenvolvimento das funções psicológicas pode culminar 
numa espécie de inversão em que o resultado do processo de ensino é tomado 
como seu pré-requisito.
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4 Relação professor-aluno na sala de aula: importância da mediação 
para estimular a aprendizagem

Aprender é o processo de assimilação de qualquer forma de 
conhecimento, desde a base psicomotora em que a criança aprende a manipular 
os brinquedos, aprende a realizar ações do cotidiano, como vestir-se, lidar 
com os objetos, nadar, andar de bicicleta, etc., até processos mais elaborados 
e complexos em que a criança aprende a lidar com funcionamento de ações 
intrapsíquicas, como a atenção, memória, a concentração, a linguagem, o 
raciocínio, como aprender a fazer escolhas. Dessa forma, as pessoas estão 
sempre aprendendo (LIBÂNEO, 1994).

E o processo de aprendizagem se consolida nas relações socialmente 
construídas por meio de mediações cognitivas e afetivas, diante disso, torna-
se relevante entender como o professor logra realizar um ensino que seja 
capaz de mediar as interações entre o conhecimento e o desejo dos alunos de 
aprender. Espinosa (2008) manifesta em sua filosofia que as relações sociais 
são mediadas e mediadoras de afetações. Dessa forma, entende-se que os 
processos educativos se constituem no conjunto das relações sociais, as quais 
produzem e são produto de afetações. Sendo assim, tanto professores quanto 
os alunos afetam e são afetados pelos conhecimentos e pelas vivências nas suas 
relações. 

Para que possa haver aprendizagem é necessário que ocorra todo um 
processo de apropriação, em que o aluno com a orientação do professor passa 
a compreender, refletir e aplicar os conhecimentos que foram obtidos, assim 
a aprendizagem é observada com a colocação em prática dos conhecimentos 
que foram transmitidos durante uma aula ou atividade (LIBÂNEO, 1994). 
Entretanto, considera-se que tal prática não anula outras, mas que o processo 
de assimilação ativo é composto de diversos elementos como os objetivos, 
conteúdos, métodos e formas organizativas.

Para que a aprendizagem seja efetivada, é preciso que o professor 
organize o conteúdo de uma maneira a atender às necessidades do aluno, de 
modo a levá-lo a desenvolver suas próprias habilidades. Para compreender o 
papel do professor como mediador na sala de aula é preciso, em primeiro lugar 
estabelecer que o estudante esteja sempre no plano do imediato e o professor 
está, ou deveria estar, no plano do mediato (ALMEIDA; GRUBISICH, 2011). 
Assim, entre eles se estabelece uma mediação que visa à superação do imediato 
no mediato, em outras palavras, o estudante deve superar a sua compreensão 
imediata e ascender à outra que é mediata. E isso só pode ocorrer pela ação 
do professor como mediador, estabelecendo com ele uma tensão presente no 
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seu cotidiano.
Por outro lado, o aluno tentará trazer o professor para o cotidiano 

vivido por ele, gerando-se assim uma tensão entre as duas partes (professor-
aluno). Nesse sentido, o professor como mediador estabelece uma relação 
entre o conhecimento sistematizado pela humanidade e experiência cotidiana; 
a mediação ocorre nos dois sentidos, tanto do professor para o aluno quanto 
do aluno para o professor. Em outros termos a mediação na escola pode ser 
vista como um processo que ocorre na sala de aula e que promove a superação 
do imediato no mediato por meio de uma tensão dialética entre polos opostos.

Oliveira (1993) define a mediação como o processo de intervenção de 
um elemento intermediário numa relação; a relação deixa então de ser direta e 
passa a ser mediada por esse elemento. Entende-se por relação direta, a relação 
de um sujeito com o objeto real e concreto. 

Para Freire (1996) a ação docente é vista como a base de uma boa 
formação escolar e contribui para a construção de uma sociedade pensante. 
No entanto, para que seja possível, o docente precisa adotar seu compromisso 
e afrontar o caminho do aprender a ensinar, criando possibilidades para a 
produção de conhecimento. 

Segundo Libâneo (1998), o professor medeia a relação ativada 
entre aluno e o conteúdo curricular, mas considerando o conhecimento, 
a experiência e o significado que o aluno traz como bagagem já adquirida 
socialmente, compondo seu potencial cognitivo, sua capacidade, interesse, 
seu procedimento do ato de pensar e do seu modo de agir. Dessa forma o 
conhecimento de mundo ou o conhecimento prévio do aluno tem de ser 
respeitado e ampliado. 

A aprendizagem escolar tem um vínculo direto com o meio social que 
circunscreve não só as condições de vida das crianças, mas também a sua 
relação com a escola e estudo, sua percepção e compreensão das matérias. A 
consolidação dos conhecimentos depende do significado que eles carregam em 
relação à experiência social das crianças e jovens na família, no meio social, no 
trabalho (LIBÂNEO, 1994, p. 87).

Assim, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001), se 
potencialmente não se pode mais deixar de ter inquietações com o domínio 
de conhecimentos formais para a participação crítica na sociedade, deve-se 
considerar que é indispensável uma adequação pedagógica às características 
de um aluno que pensa, aos saberes de um professor que sabe e aos modos 
de seleção e de apropriação de conteúdos com valor social e formativo. A 
aprendizagem de pensamento crítico pode ser construída nas relações com o 
conteúdo curricular, de modo a poder oferecer condições, para que o aluno 
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se torne um cidadão ativo na sociedade com a capacidade de questionar, 
discutir e romper paradigmas. Cury (2003, p.20) considera que “a exposição 
interrogada gera a dúvida, a dúvida gera o estresse positivo, e este estresse abre 
as janelas da inteligência. Assim, formamos pensadores, e não repetidores de 
informações”.

A Base Nacional Comum Curricular assegura que desde cedo é 
fundamental que a criança seja estimulada, por meio da promoção de 
experiências, da fala, da escuta, dos questionamentos, para que assim amplie e 
enriqueça seu repertório e a compreensão do mundo que a cerca. Mais adiante, 
entre a infância e adolescência, fase “[...] marcada por intensas mudanças 
decorrentes de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais”, 
este mesmo documento aponta para a importância do fortalecimento 
da autonomia deste indivíduo, por meio da oferta de condições de acesso 
à interação crítica com variadas fontes de informação e conhecimentos 
(BRASIL, 2017, p. 60). 

5 Considerações finais

O homem é capaz de se transformar, como também de alterar seus 
próprios comportamentos a partir das relações e das interações construídas 
com o meio que o cerca. Nessa vertente, a partir da reflexão proposta ressalta-se 
que as relações construídas entre professores e alunos afetam ambas as partes. 
Diante disso, destaca-se a posição de mediador deste adulto ou de uma criança 
mais experiente, ao intervir na relação entre a criança e um determinado 
objeto de aprendizagem, que pode variar entre brinquedos, ferramentas, 
disciplinas escolares desde que considerados e valorizados a experiência, os 
conhecimentos, os significados e potencialidades que este estudante traz para 
dentro da sala de aula. 

Dessa forma, para que o aluno realmente aprenda, o adulto mediador 
ocupa um papel fundamental, no caso do contexto escolar, o professor é visto 
como o mediador do processo de ensino e aprendizagem, na medida em que 
acompanha, intervém e orienta o estudante, viabilizando a sua apropriação de 
significados, compreensão, reflexão e aplicação dos conhecimentos adquiridos 
por meio deste processo. Para que essa dinâmica se concretize, o potencial 
cognitivo, o modo de pensar, os interesses, afinidades e experiências prévias 
devem ser valorizadas, consideradas e somadas à testa ação. 

Sendo assim, a mediação acontece por meio de uma articulação dialética 
entre professor, aluno e objeto, a partir de uma tensão entre os diferentes 
polos, a mediação ocorre do professor para o aluno e também no sentido do 
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aluno para o professor. Dessa maneira, verificou-se que em um processo de 
assimilação, ou seja, um processo composto por variados elementos como 
conteúdos, objetivos e metodologias, a aprendizagem dos conhecimentos 
compartilhados por meio de uma aula ou atividade em sala de aula, pode ser 
constatada a partir da observação das práticas deste aluno. 

O desenvolvimento das funções psíquicas superiores não é intrínseco 
do sujeito, mas sim são originadas a partir das relações culturais. Sendo assim, 
o seu desenvolvimento enfatiza que os processos educativos são responsáveis 
pela promoção do desenvolvimento infantil, por este motivo o foco está no 
processo pedagógico e nas suas implicações. Assim, o professor como aquele 
que por meio de suas práticas mediadoras, deve assumir o compromisso com 
o ato de ensinar e aprender, aventurando-se por novas estratégias pedagógicas 
e práticas educativas diferenciadas, a fim de gerar possibilidades para a 
produção de conhecimentos. Desse modo, a prática docente como a base de 
uma formação escolar de qualidade é capaz de colaborar para a edificação de 
uma sociedade mais reflexiva e consciente. 

Portanto, compreende-se que a mediação do professor, com vista ao 
desenvolvimento da capacidade reflexiva, crítica e do pensamento teórico dos 
estudantes, se mostra fundamental para o processo de ensino. Ao considerar 
e validar o lugar do professor como mediador na dinâmica das práticas 
educativas, institui-se um espaço de troca, de reversibilidade e de integração, 
em que se pondere a condição de ser desigual com relação ao desenvolvimento 
do outro, em que se pontue a condição de ser um dos parceiros intelectuais 
dessa prática, compreendendo que na relação com o outro é possível ensinar, 
aprender, refletir e transformar. 
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APRENDENDO A ENSINAR: O TRABALHO REMOTO 
DO PROFESSOR ALFABETIZADOR EM AMBIENTES 

VIRTUAIS

Natany Avelar Silva1

1 Introdução

O ano de 2020 marcou a história da população, por consequência 
da pandemia causada pela COVID-19. A educação brasileira foi 

fortemente afetada, uma vez que o distanciamento social impediu que as aulas 
presenciais continuassem acontecendo. Uma das alternativas adotadas por 
muitas escolas foi o ensino remoto virtual, ou seja, a interação entre professor-
aluno por meio de dispositivos digitais.

Por mais que em muitas das ações sociais cotidianas os sujeitos já 
utilizassem equipamentos digitais e, ainda, que profissionais da educação 
já estivessem utilizando recursos tecnológicos e midiáticos em suas ações 
pedagógicas, não houve um preparo específico para tornar as aulas presenciais 
do ensino fundamental totalmente virtuais. Dessa forma, foi necessário (re)
aprender a ensinar, em um contexto totalmente diferente.

Em relação à conduta profissional e à profissionalidade de cada docente 
alfabetizador depreende-se que a variedade é ampla, porém a ressignificação 
do processo de ensino e aprendizagem decorrente da condição de afastamento 
do espaço físico escolar e a utilização de recursos digitais para a realização do 
ensino remoto emergencial é o ponto em comum que assume relevância nesse 
texto.

Destaca-se, ainda, que existem outras vertentes de ensino remoto e 
que outras estratégias (que não a utilização de ambientes virtuais de ensino) 
foram e estão sendo utilizadas por instituições escolares. Porém essas outras 
possibilidades não serão aqui analisadas, uma vez que o foco do texto é a 
redefinição do trabalho do professor alfabetizador nos ambientes virtuais de 
ensino.

1 Mestra em Educação (UFLA), graduada em Pedagogia (UFLA), docente na rede pública 
municipal e privada de Lavras – MG. E-mail: nathyavelar@gmail.com
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Para tanto, faz-se necessário conhecer as especificidades da fase de 
alfabetização e do professor que atua nessa área. Mortatti (2010) elucida que 
a alfabetização é um processo complexo e multifacetado, que envolve ações 
políticas e que se apresenta como direito do cidadão e dever do Estado. 

O processo de alfabetização escolar exige que o professor seja mediador 
e, ao mesmo tempo, crie estratégias que proporcionem o desenvolvimento 
da autonomia do alfabetizando nos processos de leitura e escrita. O 
distanciamento físico obrigou que esse relacionamento de interação presencial 
fosse ressignificado.

Para melhor compreensão do tema, este capítulo está organizado em 
três importantes partes: na primeira discorre-se sobre a formação e o trabalho 
docente do profissional que atua na fase da alfabetização escolar, a segunda parte 
traz considerações sobre a reconfiguração da prática docente alfabetizadora 
por meio de recursos tecnológicos e a terceira expressa as possíveis marcas que 
o ensino remoto emergencial por meio do trabalho com os ambientes virtuais 
pode deixar na prática pedagógica de professores alfabetizadores.

2 A prática docente na alfabetização

A formação inicial do professor que atua com a alfabetização, na 
atualidade, é o curso de Pedagogia. A graduação em Pedagogia, entretanto, 
possibilita diversos caminhos para a carreira docente: desde a atuação na 
educação infantil até o quinto ano do Ensino fundamental, além de alguns 
cursos também possibilitarem uma formação para a gestão educacional e, 
ainda, existe possibilidade do sujeito trabalhar com a Educação de Jovens e 
Adultos e a educação em ambientes não- escolares. 

Diante do exposto, o professor ao se formar em Pedagogia tem amplas 
possibilidades de atuação, com diferentes faixas etárias. Nem sempre o que vai 
leva-lo a trabalhar com a alfabetização será a sua propensão ao cargo, uma vez 
que algumas instituições podem não levar essas características e a predileção 
do docente em consideração.

Nesse sentido, a formação continuada e as especializações na área da 
alfabetização podem auxiliar na constituição da profissionalidade do professor 
que deseja atuar nessa fase escolar específica. Conforme salienta Ferreira 
(2009, p. 5):

Entende-se que é a partir da sua formação continuada ou em serviço, dos 
estudos que realiza, que cada professor irá gradativamente conquistando a 
necessária autonomia para construir o seu caminho, ciente de que, no processo 
dessa conquista, precisará lidar com os problemas e as contradições que a 
prática lhe impõe. E é justamente nessa perspectiva dialética que surge, entre o 
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saber e o não saber, o ainda não sei. 

O docente pode encontrar desafios, necessitar lidar com os imprevistos, 
replanejar, avaliar, reconhecer que alguma estratégia não foi suficiente e 
reformulá-la. Enfim, o trabalho do professor exige determinada autonomia 
nas decisões e essa autonomia vai sendo criada a partir dos enfrentamentos 
dos obstáculos e das experiências que levam o docente a substituir situações 
que ele ainda não conseguia lidar em ações nas quais ele lida com propriedade.

E é especificamente sobre a posição do “ainda não saber” que este texto 
vem discorrer, uma vez que repentinamente muitos professores encontraram 
o desafio de transformar suas aulas presenciais em ações educacionais digitais. 
Porém, antes de adentrar nessa questão, faz-se necessário compreender o que 
os documentos oficiais estabelecem como sabres docentes necessários para a 
fase de alfabetização. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatiza a importância 
da fase de apropriação do sistema de escrita e do desenvolvimento das 
habilidades de leitura:

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os componentes curriculares 
tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às 
culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de práticas, 
nos dois primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve 
ser o foco da ação pedagógica. Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos 
estudantes algo novo e surpreendente: amplia suas possibilidades de construir 
conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura 
letrada, e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social 
(BRASIL, 2017, p. 63).

Nessa perspectiva, o trabalho do professor alfabetizador marca a vida 
dos discentes, uma vez que oportuniza transformações em suas ações sociais, 
pois, ao desenvolver habilidades linguísticas e aprender a utilizar a escrita e a 
leitura no contexto social, o sujeito constrói conhecimentos que utilizará ao 
longo de toda sua vida.

O uso social dos conhecimentos desenvolvidos no âmbito escolar deve 
ser o foco para a formação dos discentes. Vê-se isso, também, nos Parâmetros 
Nacionais Curriculares (PCN’s):

[...] não se deve ensinar a escrever por meio de práticas centradas apenas na 
codificação de sons em letras. Ao contrário, é preciso oferecer aos alunos 
inúmeras oportunidades de aprenderem a escrever em condições semelhantes 
às que caracterizam a escrita fora da escola [...] (BRASIL, 1997, p. 48).

As práticas sociais com o uso de recursos tecnológicos e portadores 
digitais de textos já estavam presentes e sendo utilizadas com bastante 
frequência no cotidiano dos alfabetizandos, porém o ensino da leitura e da 
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escrita, em grande parte das instituições escolares, permanecia com o mesmo 
formato de quando os computadores e smartphones ainda não eram utilizados 
com constância na sociedade. Ou seja, havia um abismo no lugar em que 
deveria haver uma ponte: entre as ações sociais e as ações escolares.

Se a escola não articula suas práticas com as demandas sociais, passa a 
não fazer sentido, a ser um ambiente de práticas retrógradas, sem significado. 
Por isso, a BNCC instrui:

As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas 
memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas 
tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua 
curiosidade e a formulação de perguntas. O estímulo ao pensamento criativo, 
lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de 
fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas 
produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, 
possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo 
natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza 
(BRASIL, 2017, p. 54).

O repertório pessoal e as vivências sociais dos discentes devem ser 
o ponto de partida para ações pedagógicas significativas. Importa salientar 
que os contextos sociais possuem suas particularidades de acordo com os 
espaços físicos e a cultura do ambiente social ao qual a instituição escolar 
pertence. Por isso, pensar além da alfabetização, levando em consideração a 
multiplicidade de culturas e de portadores sociais de texto exprimi oportunizar 
os multiletramentos.

Sobre os multiletramentos, Rojo (2012, p. 13) esclarece que:
diferentemente do conceito de letramentos (múltiplos), que não faz senão 
apontar para a multiplicidade e variedade de práticas letradas, valorizadas ou 
não nas sociedades em geral, o conceito de multiletramentos – é bom enfatizar 
– aponta para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presente 
em nossas sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: 
a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de 
constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica.

Podemos perceber que, com o avanço tecnológico, os textos 
multissemióticos estão cada vez mais evidentes no meio social. Assim, a 
utilização das tecnologias aliada às práticas significativas de ensino além 
de pertencerem à Pedagogia dos multiletramentos, favorecem a formação 
linguística social do sujeito. 

Lorenzi e Pádua (2012) compreendem a utilização das tecnologias 
pelos professores como forma de auxiliar o processo de construção e 
compartilhamento de conhecimentos, explorando, assim, as novas práticas 
de letramentos.
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Ressalta-se, portanto que o professor alfabetizador é o docente 
responsável por uma transformação educacional e social relevante: o ensino 
da leitura e da escrita. Pontua-se, ainda, a importância de relacionar o ensino 
escolar às demandas sociais e de utilizar os recursos tecnológicos a favor dos 
processos pedagógicos, uma vez que a tecnologia pertence às ações sociais 
cotidianas de grande parte da população. 

Sobre o uso de aparatos tecnológicos, aos poucos estes recursos estavam 
sendo introduzidos às práticas escolares, porém, a impossibilidade de continuar 
com as aulas presenciais fez com que as ferramentas tecnológicas ficassem em 
evidência por serem uma das formas mais eficazes de manter o processo de 
ensino e aprendizagem em continuidade. Fez-se necessária, portanto, uma 
reconfiguração dos métodos e materiais utilizados para lecionar aulas.

Dados os aspectos apresentados, vale retomar a perspectiva de Ferreira 
(2009) que diz que entre o saber e o não saber, existe a posição do “ainda não 
saber” e foi exatamente nessa condição que muitos docentes se colocaram. 
Apesar de possuírem experiências didáticas e de saberem conduzir suas aulas, os 
professores se viram na necessidade de redimensionar o processo educacional 
e suas práticas, a fim de utilizarem com mais frequência os recursos digitais, 
ou seja, precisaram sair da zona de conforto – o estágio do saber – para o 
desconhecido – o tirocínio do “ainda não sei”.

3 O professor que aprende e ensina nos ambientes virtuais

A necessidade de utilizar ferramentas que não eram frequentes ou eram 
inexistentes nas aulas, colocaram o docente em uma nova posição: a posição 
de aprendiz. O novo contexto trouxe, portanto, possibilidades de um olhar 
para além do problema. É preciso admitir que não é possível permanecer com 
a mesma estrutura de ensino que se conhece, diante das características sociais 
eminentes. A partir dessa admissão, torna-se necessária a decisão docente de 
conhecer novas formas de mediação e novas ferramentas multimidiáticas para 
a realização das aulas em um formato e um ambiente diferenciados.

Importa ressaltar que os recursos tecnológicos já eram utilizados em 
diversas atividades em muitas instituições escolares, como já exposto na 
introdução do capítulo, porém a alfabetização possui suas especificidades e a 
presença física do professor tende a tornar o processo de desenvolvimento das 
habilidades de leitura e escrita mais seguro e confortável. 

Segundo Freire (1989, p. 19), não se pode
reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. 
Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse “enchendo” com suas palavras 
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as cabeças supostamente “vazias” dos alfabetizandos. Pelo contrário, enquanto 
ato de conhecimento e ato criador, o processo de alfabetização tem, no 
alfabetizando, o seu sujeito. O fato de ele necessitar da ajuda do educador, 
como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa dever a ajuda do 
educador anular a sua criatividade e a sua responsabilidade na construção de 
sua linguagem escrita e na leitura desta linguagem. 

Porém, como pode o professor fazer essa mediação, visando a autonomia 
discente, estando distante fisicamente de seus alunos? Como possibilitar 
que a criatividade e o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita 
se efetivem através de uma tela? Foram esses os desafios encontrados pelos 
docentes ao se depararem com o distanciamento social obrigatório causado 
pelo vírus da COVID-19.

Diante dos questionamentos citados, o professor se coloca na posição 
de refletir sobre a própria prática e de traçar estratégias para que suas ações 
pedagógicas sejam transformadas a fim de atingir seus objetivos em um âmbito 
desconhecido.

O cenário é novo, as provocações nessa perspectiva nunca foram vividas 
antes. De repente, todas as capacitações profissionais e toda a experiência 
docente são postas a prova. Libâneo (2005, p. 76) já havia salientado:

A reflexão sobre a prática não resolve tudo, a experiência refletida não resolve 
tudo. São necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer, além de uma 
sólida cultura geral, que ajudam a melhor realizar o trabalho e melhorar a 
capacidade reflexiva sobre o que e como mudar.

 Nesse sentido as vivências pedagógicas podem tornar-se base para 
a ressignificação do trabalho docente nas aulas lecionadas de forma integral 
nas plataformas digitais, porém é a aplicação das estratégias que possibilitará 
a reflexão sobre as ações e seus efeitos (positivos ou não) no processo de 
alfabetização por meio de recursos tecnológicos. Ou seja, são nas novas 
experiências educativas que o professor se reinventa e busca qualificar esse 
novo modo de ensinar.

Ainda não há uma cultura na qual utilizou-se a tecnologia para 
substituir totalmente as aulas presenciais da educação básica para que o docente 
pudesse se basear ao enfrentar o distanciamento social e manter sua prática 
pedagógica, ou seja, ao mesmo tempo em que se estuda as possibilidades e 
toma-se as decisões, o professor vai construindo história. São processos de 
experimentação e avaliação contínuos.

Utilizando uma metáfora: o professor pode ser representado por um 
motorista de carro. O motorista, que estava acostumado a viajar sempre 
pela mesma estrada, a encontra fechada para reforma e precisa reconfigurar 
a rota. Assumindo a direção do veículo, o motorista deve percorrer um 
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caminho desconhecido. Assim nos é apresentado o desafio docente atual: O 
professor sabe trabalhar, assim como o motorista sabe dirigir, porém necessita 
de outros caminhos, novas estratégias e diferentes recursos daqueles que 
estava acostumado a utilizar. O destino é o mesmo: o desenvolvimento das 
habilidades necessárias para a formação discente na etapa escolar específica, 
porém o percurso é díspar.

O caminho desconhecido pode oferecer novos horizontes tanto 
para o professor quanto para os alunos. As escolhas que a instituição faz 
e, consequentemente, que o docente realiza sobre as plataformas digitais a 
serem utilizadas, os métodos e materiais que conduzirão as aulas são decisões 
importantes para percorrer o caminho de forma segura e interessante.

As interações presenciais são necessárias e fazem falta, especialmente, 
na fase da alfabetização, mas não se pode afirmar que tudo o que ocorria no 
ensino presencial regular era suficiente ou eficiente, conforme salienta Smolka 
(2012, p. 65): 

A alfabetização, na escola, contrasta violentamente com as condições de leitura 
e escrita, movimentação e saturação de estímulos sonoros e visuais fora da 
escola. A leitura e a escrita produzidas pela/na escola pouco têm a ver com as 
experiências de vida e de linguagem das crianças.

Há algum tempo a necessidade em aliar as práticas escolares com as 
situações de uso social vem tomando maior dimensão nas pesquisas referentes 
à educação e tecnologias. Porém, em consequência da pandemia causada pelo 
vírus da COVID-19, as ações escolares migraram para dentro das casas de 
muitas crianças de forma repentina.

Embora não tenha sido preparado para lidar com a transição imediata 
da rota, o docente pode perceber oportunidades de formação e aprendizagem, 
para além do desafio. Retomando o foco da alfabetização, torna importante 
salientar que “as crianças são facilmente alfabetizáveis, desde que descubram, 
através de contextos sociais funcionais, que a escrita é um objeto interessante 
que merece ser conhecido” (FERREIRO, 2001, p. 95). 

Nesse sentido, é relevante levar em consideração a motivação que a 
criança contemporânea possui, em utilizar os recursos tecnológicos, para 
envolvê-la nas aulas virtuais, uma vez que a observação das ações dos adultos 
frente aos computadores e smartphones podem aguçar o interesse da criança 
pela utilização dessas tecnologias. Além disso, para utilizar diversos recursos 
digitais demanda-se habilidades linguísticas, o que também pode ser visto 
como incentivo.

O aluno motivado é o passo mais importante para efetivação de ensino 
de qualidade. Não são apenas as ferramentas que tornam uma aula significativa 
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e é nesse ponto em que o papel do professor ganha destaque. As estratégias de 
ensino e as percepções que o professor faz ao analisar sua prática são essenciais 
para a avaliação e para os próximos planejamentos das aulas.

As escolhas que as instituições escolares fazem, os materiais e métodos 
utilizados e a prática docente, que é subjetiva, formam a centralidade do 
processo de ensino. De acordo com Lerner (2002, p. 58):

As decisões envolvidas na seleção e hierarquização dos conteúdos são cruciais 
porque [...] decidir quais aspectos do objeto são mostrados supões também 
decidir quais são ocultados; decidir o que é que se ensina, significa, ao mesmo 
tempo e necessariamente, decidir o que é que não se ensina.

Seguindo essa premissa, no contexto pandêmico e com a utilização 
de recursos virtuais para lecionar as aulas, tornam-se ainda mais delicadas 
essas decisões, uma vez que o docente aprende, na prática, a cada dia, quais 
estratégias são mais ou menos eficientes para a abordagem de cada conteúdo. 

De qualquer forma, retomando a metáfora, deixar o carro estacionado 
na estrada não é uma opção. Portanto, faz-se necessário arriscar, conhecer 
e intervir ao mesmo tempo em que se experimenta as possibilidades e as 
impossibilidades da alfabetização em ambiente virtual. Seria irresponsável 
tentar mensurar os resultados qualitativos que podem advir desse novo 
contexto educacional, pois são momentos exclusivos em que docente está (re)
aprendendo a ensinar e os alunos estão (re)aprendendo a aprender. Porém, 
é possível afirmar que professores e alunos não passarão por essa experiência 
sem as marcas das tecnologias digitais afetarem suas realidades.

 4 O novo professor e as marcas da tecnologia no ensino

O docente que se viu na necessidade de ressignificar sua prática e de 
assumir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem em ambientes 
virtuais, certamente teve sua didática transformada pelas vivências de ensino 
virtual. Não se faz possível inferir, com precisão, as marcas do uso constante 
das tecnologias nas aulas do ensino remoto emergencial, por meio das 
plataformas digitais, que ficarão no docente, uma vez que a forma com que 
cada sujeito lida com as transformações é subjetiva. Porém, importa ressaltar 
que, de alguma forma, o professor que experimentou possibilidades de ensino 
diferenciadas e se familiarizou com recursos multimidiáticos obtendo reações 
e interações positivas, possivelmente adotará algumas práticas e métodos em 
suas aulas presenciais.

Esse novo contexto educacional que a pandemia trouxe remete a uma 
reflexão sobre o futuro do ensino nas instituições escolares e, nesse sentido, 



  99
A Educação Contemporânea: Velhos Dilemas, Novas Perspectivas

“precisamos de vistas largas, de um pensamento que não se feche nem nas 
fronteiras do imediato, nem na ilusão de um futuro mais que-perfeito” 
(NÓVOA, 2009, p. 71).

Faz se necessário aprender com as situações, ser protagonista da sua 
própria formação e formar-se por meio das experiências, assim o docente 
estará constituindo a sua profissionalidade, transformando a sua identidade 
profissional de acordo com a interação que faz com a realidade educacional 
que encontra. 

Esta crise, sem precedentes, coloca em evidência quem éramos, quem 
somos e nos questiona: quem queremos ser daqui para a frente. Em tempo 
de convergência digital as pessoas aprendem de formas diferentes. As 
possibilidades abertas pela tecnologia nos levam a repensar metodologias de 
ensino, de pesquisa e até mesmo a forma como as instituições educacionais se 
organizam (ANTUNES NETO, 2020, p. 36).

Refletir sobre o futuro da educação e sobre a prática docente no ambiente 
escolar, em um cenário pós-pandêmico, traz incertezas e possibilidades. Pode 
não ser possível obter respostas para todas as dúvidas que existem quanto ao 
retorno das crianças para as instituições escolares e, ainda, quanto a retomada 
do ensino e a alteração do ambiente virtual para o espaço escolar, porém, é 
considerável que o professor que vivenciou a prática pedagógica em formato 
digital, apresente as marcas da experiência em sua história de docência. 

Para Larrosa (2002) a experiência é aquilo que nos passa e, de alguma 
forma, nos toca. Percebe-se, então, que as experiências são subjetivas, uma vez 
que vários professores alfabetizadores podem passar pela mesma situação (a 
utilização de plataformas digitais para a continuação do processo educacional), 
porém, a transformação profissional dependerá de como cada docente será 
tocado pela sua vivência naquela condição.

Importa salientar que pode haver metamorfoses na educação em 
decorrência das experiências que atingiram os professores. O período de 
aulas remotas emergenciais em ambientes virtuais pode ter criado novos 
docentes, com novas estratégias, as quais aprenderam durante o curso de suas 
aulas nas plataformas digitais, com diferentes ideias e percepções e em maior 
comunicação com a sociedade e as famílias dos alunos.

Nóvoa (2009) defende uma educação voltada para a intensidade de três 
instâncias: a aprendizagem, a sociedade e a comunicação. Para o autor uma 
educação cidadã e libertadora está intimamente ligada a esse trio. Portanto, 
faz-se necessário investir em ações que oportunizem - seja nas aulas dentro da 
escola ou nas aulas em ambientes virtuais - mais aprendizagem, centralizando 
a dedicação em atingir a diversidade de alunos; mais sociedade, dialogando 



100
Cristina R. Eliezer  |  Alex Jr. Bilhoto Faria  |  Rafael Carlos L. da Silva

com a multiplicidade de sujeitos e culturas; mais comunicação, exteriorizando 
o que acontece nas aulas.

O uso das tecnologias digitais, a diversidade de ferramentas 
multimidiáticas e as possibilidades de compartilhamento das aprendizagens 
podem criar uma ponte entre os conhecimentos construídos pelos discentes 
e a sociedade, ou seja, os recursos tecnológicos representam uma forma de 
aproximar e manter a comunicação entre o âmbito escolar e a sociedade, 
mesmo com o retorno das aulas presenciais.

Quanto ao impacto do uso das tecnologias na educação, Martins 
(2020, p. 252) traz uma reflexão digna de destaque:

No pós-covid19 viveremos em um mundo totalmente diferente daquele onde 
foi modelado nosso sistema educacional “normal”. Construído ao longo de 
séculos, tal sistema teve como premissa básica a presença do professor e do 
estudante, juntos, no lugar onde um vai ensinar e o outro aprender. A partir da 
pandemia, a sociedade se adaptará, rapidamente, aos avanços oferecidos pelas 
tecnologias de informação e comunicação, principalmente no que se refere à 
forma de “fazer” o ensino-aprendizagem. Se nossas práticas sociais, atividades 
culturais, a convivência, as relações comerciais, as relações humanas se 
reconstituirão muito influenciadas por tecnologias digitais, consequentemente 
isto ocorrerá com a educação.

Muitas ações sociais foram ressignificadas pela pandemia e evidenciou-
se que a tecnologia pode ser facilitadora de muitas delas, inclusive da educação. 
Nesse sentido, com as vidas ainda mais afetadas e influenciadas pelos 
recursos digitais, cabe refletir sobre o prosseguimento do uso desses recursos 
nas constituições das aulas presenciais. Em especial, para a alfabetização, 
as tecnologias digitais apresentam diversas possibilidades voltadas para o 
desenvolvimento das habilidades necessárias para a leitura e a escrita. Para 
além dos jogos, é possível encontrar aplicativos e sites de produção de 
textos de forma oral e escrita, acompanhar a evolução da leitura da criança 
por meio de vídeos e gravações de áudio, criar produções de textos autorais 
multissemióticas, dentre outras diversas possibilidades que agregam o trabalho 
do professor alfabetizador e que não devem deixar de complementar as outras 
práticas que o docente já exercia em busca da qualidade do processo de ensino 
e aprendizagem.

Ressalta-se que a educação mediada por tecnologias não substitui o 
papel do professor. Tal afirmação fica evidente se for analisada a situação atual 
de distanciamento social e a necessidade da mediação, mesmo que virtual, 
do professor para que o aluno encontre os caminhos para sua aprendizagem 
significativa.

As marcas que o ensino remoto virtual emergencial deixará nos 
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docentes, em especial nos professores da educação básica, tornará ainda mais 
íntima a relação entre as ações escolares e as práticas sociais. Martins (2020) 
ressalta que no paradigma educacional pós-pandêmico a educação mediada 
por tecnologias será comum. Não haverá mais motivos para a não utilização 
de suportes que conciliam o trabalho que o professor já fazia com a vasta 
possibilidade de complementação que ele pode ter encontrado nas experiências 
com as tecnologias digitais. 

Desse modo, ainda que o docente não tenha tido tempo de se preparar 
adequadamente para a alteração do ambiente de ensino, em consequência 
da pandemia causada pela COVID-19, é possível apresentar um olhar para 
além do problema e visualizar perspectivas de inovação na educação básica 
decorrente das experiências tecnológicas possibilitadas pelas práticas de 
alfabetização por meio de recursos digitais.

5 Considerações finais

Há bastante tempo discursa-se sobre a superação de uma alfabetização 
mecânica, voltada apenas para a decodificação dos símbolos. Busca-se, 
portanto, que o sujeito não seja apenas alfabetizado, mas, que saiba utilizar 
a leitura e a escrita em ações sociais. Diante das múltiplas culturas e da 
diversidade de portadores de textos que existem, os multiletramentos são o 
caminho para que o sujeito compreenda o uso das linguagens nas diversas 
situações e a utilize com propriedade.

Os sujeitos em suas atividades sociais apresentam, cada vez mais, o uso 
frequente de recursos tecnológicos. A propagação da COVID-19 no Brasil 
fez com que o ensino necessitasse, de forma mais expressiva, das tecnologias 
digitais, seja apenas para a divulgação ou, também, para a execução do ensino 
remoto emergencial. Essa circunstância exigiu uma reconfiguração do trabalho 
docente.

Conclui-se que professor alfabetizador se viu no desafio de lidar com 
a utilização de plataformas digitais e o uso da internet, nas quais o emprego 
da leitura e da escrita estão evidentemente presentes, envolvendo crianças que 
ainda estavam em processo de desenvolvimento das habilidades necessárias 
para ler e escrever e, com isso, além do elo com os familiares que acabou sendo 
estreitado devido ao distanciamento social, o docente reinventou-se para 
oportunizar que processo de aprendizagem dos alunos não ficasse estagnado.

Os resultados dessa mediação virtual ainda não podem ser mensurados 
e, provavelmente, não serão os mesmos de quando a relação professor-aluno 
era diária e presencial. Porém, este capítulo centralizou-se na resiliência 
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docente, na capacidade de adaptação do professor diante das circunstâncias, 
além da reflexão sobre o uso de tecnologias digitais como aliadas do trabalho 
docente.

Considera-se importante destacar que o contexto social pandêmico 
impulsionou a interligação entre sociedade e escola, por meio de recursos 
digitais e que essa situação inesperada pode ter causado um impacto que 
possivelmente transformará a educação contemporânea, no retorno das aulas 
presenciais, em práticas de ensino mais íntimas das tecnologias digitais.

Em vista disso, ao final desse percurso incomum, o professor que 
necessitou lidar com ambientes virtuais de ensino terá aprendido a ensinar sob 
novas perspectivas e com diferentes estratégias, terá ressignificado conceitos 
e carregará marcas tecnológicas das vivências pedagógicas digitais. Portanto, 
o final do distanciamento social notabilizará um novo início para o trabalho 
docente e para a educação básica, no qual, a sociedade terá conhecido mais de 
perto o papel do professor e a relevância da mediação docente para o processo 
de aprendizagem dos alunos, ações essas que a tecnologia não substitui. Não 
obstante, nessa nova fase educacional os recursos digitais ganharão mais espaço 
nos âmbitos escolares, o que tornará aproximada a relação entre o aprendizado 
escolar e o uso social dessas aprendizagens.
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O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO 
INSTRUMENTO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM
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1 Introdução

Ao observarmos a origem da espécie humana, pode-se perceber 
que o sujeito utilizava apenas as suas capacidades biológicas para 

a sobrevivência, como pernas, braços, músculos e cérebro. No entanto, a 
partir das necessidades humanas se estabelece um movimento dialético de 
ressignificação intra e inter pessoal que resultou no desenvolvimento de 
instrumentos. A partir da introdução dessas ferramentas, iniciou-se o que 
podemos denominar de tecnologia, que pode ser definida como aquilo que é 
capaz de expandir a competência de um indivíduo. Muitas desses instrumentos 
se tornaram tão usuais que a sua existência, enquanto uma tecnologia, passa 
despercebida, como é o caso dos talheres, do lápis, do caderno, da lousa, 
dentre muitos outros produtos (KENSKI, 2007).

Assim, devido a esse fenômeno, as relações mediadas entre o sujeito e o 
mundo foram amplificadas, propiciando uma nova concepção entre a relação 
do sujeito e o instrumento a medida que este, historicamente, se transforma. 
Segundo Vigotski (1930/1995d, p. 150), “toda função psíquica superior 
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passa inevitavelmente por uma etapa externa de desenvolvimento porque a 
função, a princípio, é social”. Como se pode apreender em face ao exposto, o 
desenvolvimento psíquico se dá pela relação mediada dos seres humanos com 
mundo, com tudo que o permeia, incluindo-se as tecnologias digitais, que 
atuam no processo de significação que constitui o sujeito.

A teoria histórico-cultural contribui para uma reflexão quanto ao 
uso das tecnologias como instrumento de mediação. Em termos genéricos, 
mediação é o processo de intervenção de um elemento intermediário em uma 
relação, ou seja, é o processo que caracteriza a relação do sujeito com o mundo 
e com outros sujeitos (VIGOTSKI, 2009).

Sobre esse enfoque, neste capítulo objetiva-se refletir sobre o papel 
das tecnologias digitais como instrumento mediador da aprendizagem dos 
estudantes e a importância do professor no processo de mediação. Assim, o 
capítulo foi organizado em cinco seções, o que inclui esta introdução. Na 
segunda seção, refletiremos sobre a importância dos instrumentos como 
elementos tensionadores do desenvolvimento do pensamento e como esses se 
articulam no processo de mediação. Na terceira seção, discutiremos sobre as 
tecnologias digitais como instrumento de mediação no processo de ensino-
aprendizagem. Na quarta seção, será dado enfoque ao papel do professor 
como mediador na aprendizagem dos estudantes. Por fim, na última seção 
traremos algumas considerações sobre esta temática.

2 Os instrumentos como elementos tensionadores do desenvolvimento 
do pensamento

A história, a maneira de pensar, sentir e reagir de cada ser humano, para 
Vigotski (2009), está relacionada com a sua cultura. Nesse sentido, nascemos 
seres biológicos e nos tornamos humanos a partir das relações com a cultura, 
com os signos e instrumentos produzidos pela cultura humana. Portanto, essa 
relação do homem com o mundo e com outros homens não é direta, mas sim 
mediada. Essa mediação é realizada por meio dos instrumentos e signos. 

Nesse viés, o instrumento é responsável pela regulação das ações sobre 
o meio, enquanto o signo é responsável pela regulação das ações sobre as 
Funções Psíquicas Superiores (FPS) dos indivíduos. Os instrumentos fazem 
a mediação da ação concreta do sujeito com a realidade objetiva. Quanto 
aos signos, realizam uma intervenção de natureza simbólica, diferente 
dos instrumentos que procede de maneira concreta. Os signos podem ser 
semióticos com forma, fenômeno, gesto, figura ou som, eles têm a função de 
auxiliar a memória e a atenção humana (VIGOTSKI, 2009; REGO, 2012). 
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Vigotski (2009) explicita que os instrumentos assumem uma 
importância na atividade humana e está ideia advém da teoria marxista que 
concebe o trabalho como ação transformadora do ser humano sobre a natureza 
em um processo dialético. Na visão do autor, o instrumento é um elemento 
externo de intervenção, que se interpõe entre o sujeito e o objeto da atividade, 
que provoca transformações da natureza e, por sua vez, ressignifica o sujeito.

Nessa perspectiva, Oliveira (2011) esclarece que o instrumento é 
elaborado para um objetivo específico, carregando consigo a função para a 
qual foi feito. Por ser desenvolvido durante a história do trabalho é um objeto 
social e mediador da relação entre o indivíduo e o mundo. Assim, as relações 
de trabalho precisam ser mediadas pela criação ou utilização de instrumentos, 
resultando em uma linha tênue entre o mediador e o instrumento, esses 
em constante interação propiciam uma ação transformativa da natureza. 
O instrumento quando utilizado pode sofrer modificações, no entanto, 
tal instrumento só é relevante quando tem intrinsecamente implicadas 
intencionalidade e funcionalidade (REGO, 2012). Por exemplo, um serrote 
é um instrumento para um grupo que o perceba com significado e função, 
entretanto, é apenas uma ferramenta para um grupo que o desconheça. Nesse 
sentido, não existe mediação sem antes ter uma intencionalidade por parte 
do mediador. Conforme destaca Leontiev (1978), o processo de formação 
psíquica, a partir das atividades laborais, são mediatizadas por meio de 
instrumentos. O autor acrescenta que

o instrumento mediatiza a atividade que liga ao homem não somente com o 
mundo das coisas, mas também com outros homens. Graças a ele, sua atividade 
absorve a experiência da humanidade. Daqui deriva que os processos psíquicos 
do homem (suas ‘funções psíquicas superiores’) adquirem uma estrutura que 
tem como ligação inevitável meios e procedimentos que se há formado no 
plano histórico-social, que lhe são transmitidos pelos homens que o rodeiam 
no processo de colaboração, de comunicação com estes. Mas é impossível 
transmitir os meios, o procedimento para cumprir um ou outro processo, mais 
que em forma exterior, em forma de ação ou de linguagem externa. Em outras 
palavras, os processos psicológicos superiores específicos do homem podem 
nascer unicamente na interação do homem com o homem, isto é, como 
interpsicológico, e só depois começam a ser efetuados independentemente 
pelo indivíduo; ademais, alguns destes processos perdem logo sua forma 
exterior inicial e se transformam em processos intrapsicológicos (LEONTIEV, 
1978, p. 78).

Assim, percebemos que o desenvolvimento das FPS são processos 
externos que potencializam a formação interna do sujeito. Esse movimento 
dialético de inter-relações entre o sujeito e o mundo provoca transformações 
que ressignificam a subjetividade humana. Para Vigotski (2009), tanto as ações 
intrapessoais organizadas pelos signos quanto as interpessoais instrumentais 
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realizadas a partir da relação do homem com o mundo acarretam mudanças 
nas FPS, na qual o homem muda a natureza e essa mudança altera a sua 
própria natureza cognitiva em um movimento dialético.

Em face ao exposto, a seguir discutiremos sobre como as tecnologias 
digitais configuram-se como instrumentos que possibilitam o desenvolvimento 
do pensamento sob uma perspectiva do processo de mediação.

3 As tecnologias digitais como instrumento de mediação

O processo de relação entre sujeito e mundo propiciou transformações 
subjetivas e instrumentais. Com os avanços tecnológicos, novos instrumentos 
de trabalho geram novas estruturas sociais, novos instrumentos do pensamento 
propiciam o surgimento de novas estruturas cognitivas. Coll e Monereo 
(2010) asseguram que essas mudanças impactam e introduzem um novo 
paradigma tecnológico que influencia no comportamento, na cultura e na 
forma de apreensão do mundo dos sujeitos inseridos na natureza. Assim, com 
tais transformações instrumentais, toda a sociedade se transforma e vice-versa, 
em um efeito cíclico (VIGOTSKI, 2009).

    Por exemplo, segundo Kenski (2003), após a invenção da imprensa 
a produção livros representou uma revolução instrumental que impactou 
diretamente na aquisição de conhecimentos e que transformaram a sociedade 
impulsionando um movimento interligado à escrita. Essa transformação 
propiciou uma nova forma de relação do sujeito com mundo, isto porque 
surgem tempos e espaços indefinidos do aprender, uma vez que esses novos 
instrumentos (os livros) podem ser deslocados para diferentes locais e 
transcender o acesso dos leitores ao conhecimento. Assim, os textos escritos, 
nesse contexto, são atemporais e históricos, uma vez que podem “alcançar um 
leitor que vai estar distante, em outro espaço e um outro tempo” (KENSKI, 
2003, p. 50).    

O conhecimento, por exemplo, foi produzido e disseminado, em 
grande parte na história da humanidade, por meio da oralidade, que era 
utilizada como uma extensão da memória humana. Por volta dos séculos XVII 
e XVIII, na Europa, se difundiu a escrita a partir do surgimento do livro, que 
possuía o formato similar ao que utilizamos hoje. Com a evolução do livro, foi 
permitido que a memória se estendesse ainda mais, de maneira qualitativamente 
distinta da oralidade. De maneira análoga, podemos considerar a informática 
como uma ampliação da mente humana, que proporciona que a linearidade 
de raciocínios seja desafiada pelas suas maneiras de acessar a informação, 
estabelecendo um modo de pensamento que envolve uma linguagem que 
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relaciona escrita, oralidade, imagens e comunicação instantânea. Nesse 
viés, a leitura/escrita tornou-se hipertextual. Antigamente esta era feita de 
maneira linear, virando-se as páginas de um livro, por exemplo. Porém, com 
o surgimento de uma leitura e escrita dinâmica, a qual se realiza por meio do 
computador/smartphone, possibilitou-se que o leitor rolasse a tela para cima, 
para baixo, para os lados etc. (BORBA, 2002; LÉVY, 1993; SOARES, 2002).

Assim, a introdução de novos instrumentos, consequentemente, produz 
novas práticas de comportamento e habilidades. Considerando o exemplo 
supracitado, temos que a introdução dessa tecnologia, produziu mudanças na 
sociedade. Uma sociedade que antes era constituída pela oralidade, na qual o 
desenvolvimento do conhecimento se dava coletivamente, situados no mesmo 
espaço, com a inserção desses novos instrumentos, ampliou essa relação 
mediatizada, transitando da relação sujeito-sujeito, para sujeito-instrumento, 
o que impulsionou o desenvolvimento de uma rede pessoal de conhecimentos 
(KENSKI, 2003; VIGOTSKI, 2009).

Na atualidade, as tecnologias digitais oferecem novos desafios. As novas 
possibilidades de acesso à informação, interação e de comunicação, 
proporcionadas pelos computadores (e todos os seus periféricos, as redes 
virtuais e todas as mídias), dão origem a novas formas de aprendizagem. São 
comportamentos, valores e atitudes requeridas socialmente neste novo estágio 
de desenvolvimento da sociedade (KENSKI, 2003, p. 50).

Nesse sentido, adotando visões análogas, podemos considerar que as 
tecnologias digitais estão alterando o modo de organização da sociedade, a 
maneira como as pessoas se relacionam, a produção de bens, diversão, ensino 
e aprendizado. Isto é, a sociedade cria instrumentos para atender às suas 
necessidades e esses instrumentos, por sua vez, transformam a sociedade e 
suas relações sociais (PEIXOTO; ARAUJO, 2012).

O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica, requer 
um olhar mais sensível para os impactos, diretos ou indiretos, na educação 
(KENSKI, 2003). Para Souza e Souza (2010, p. 3) “a tecnologia numa 
interação social é um elemento que ajuda o aluno a aprender e nesse contexto 
provoca enormes transformações, modificando essa relação escola-aluno”. 
Podemos dizer que o momento histórico em que vivemos, as tecnologias 
digitais assumem o papel de instrumentos tensionadores de aprendizagem, que 
possuem um elo entre a história e a cultura da sociedade. Como instrumentos 
mediadores da interação humana, as tecnologias digitais têm contribuído para 
mudanças nas práticas sociais, como, por exemplo, na aprendizagem. Lalueza, 
Crespo e Camps (2010, p. 51) afirmam que:

a tecnologia contribui para orientar o desenvolvimento humano, pois 
opera na zona de desenvolvimento iminente de cada indivíduo por meio 
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da internalização das habilidades cognitivas requeridas pelos sistemas de 
ferramentas correspondentes a cada momento histórico. Assim, cada cultura 
se caracteriza por gerar contextos de atividades mediados por sistemas de 
ferramentas, os quais promovem práticas que supõem maneiras particulares de 
pensar e de organizar a mente. 

Essas tecnologias digitais estão presentes na sociedade e isso tem 
causado mudanças em vários aspectos das relações humanas como o acesso 
à informação, interação e, consequentemente, às novas metodologias de 
ensino e aprendizagem. Segundo Kenski (2003), o surgimento das tecnologias 
digitais, instrumentos como o computador, smartphone, internet, softwares, 
tornaram-se uma extensão da memória humana, na qual permite, não apenas 
o desenvolvimento pessoal, mas também coletivo, isto porque é possível criar 
redes pessoais de articulação do conhecimento com instituições, pessoas, 
instrumentos e múltiplas realidades.

Lévy (1999) afirma que o contexto online, denominado ciberespaço, 
impulsiona o surgimento de novas práticas educacionais devido às 
transformações promovidas pela cibercultura. O ciberespaço, segundo o autor, 
é um meio de comunicação que surge da interconexão dos computadores, na 
qual configura-se como “banco de dados” de informações que se transforma 
a cada interação com o ser humano. Já a “cibercultura” configura-se como 
“um conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, 
de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço.” (LÉVY, 1999, p. 17).

Com a introdução das tecnologias na educação, muitas mudanças 
tornam-se necessárias, pois segundo D’Ambrosio (1986, p. 80), 

estamos entrando na era do que se costuma chamar a “sociedade do 
conhecimento”. A escola não se justifica pela apresentação de conhecimento 
obsoleto e ultrapassado e muitas vezes morto. Sobretudo ao se falar em ciências 
e tecnologia. Será essencial para a escola estimular a aquisição, a organização, a 
geração e a difusão do conhecimento vivo, integrado nos valores e expectativas 
da sociedade. Isso será impossível de atingir sem a ampla utilização da 
tecnologia na educação. Informática e comunicações dominarão a tecnologia 
educativa do futuro.

Nesse sentido, o surgimento dessas novas tecnologias impacta 
diretamente em diversos campos sociais, de modo exponencial, a educação. 
Isto porque a história, segundo Vigotski (2009), tensiona que novas formas de 
ensino sejam criadas em qualquer lugar, a qualquer hora, que são desenvolvidas 
a partir da necessidade. Diante desse paradigma, “o conhecimento científico-
tecnológico desempenha um papel cada vez mais central como fator de 
mudanças e de dinamismo econômico e social” e exige que toda a sociedade 
se coloque em contínuo processo de aprendizagem (TORTAJADA; PELÁEZ, 
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1997, p. 143).
No entanto, para que esses instrumentos possibilite o desenvolvimento 

do pensamento faz-se necessário uma intencionalidade e uma funcionalidade, 
o que torna essencial o papel do professor nessa discussão. 

4 Tecnologias digitais: o papel do professor como mediador da 
aprendizagem

A adição de ferramentas tecnológicas aos métodos de ensino tem sido 
cada vez mais apresentada como uma alternativa viável para potencializar o 
desenvolvimento do pensamento. Isto implica em uma mudança de paradigma 
educacional, no qual o papel do professor necessita de debatido e delineado. 
Lévy (1999) afirma que estamos vivendo o início de uma transformação 
cultural, em que a forma de desenvolvimento do conhecimento é colaborativa. 
Ele acrescenta que os professores precisam mergulhar na cultura digital, para 
compreender o universo dos estudantes, e que para que isso ocorra podem 
usar as ferramentas virtuais no ensino, a fim de explorar suas singularidades 
e oferecer mais espaço para que os estudantes participem mais ativamente do 
processo de ensino e de aprendizagem.

No âmbito escolar, entendemos que a inserção das tecnologias pode 
ser realizada de maneira problematizadora, como instrumento mediador, sob 
uma intencionalidade. Assim, para Kenski (2003, p. 51):

os educadores precisam compreender as especificidades desses equipamentos 
e suas melhores formas de utilização em projetos educacionais. O uso 
inadequado dessas tecnologias compromete o ensino e cria um sentimento 
aversivo em relação à sua utilização em outras atividades educacionais, 
difícil de ser superado. Saber utilizar adequadamente essas tecnologias 
para fins educacionais é uma nova exigência da sociedade atual em relação 
ao desempenho dos educadores. As tecnologias têm suas especificidades. É 
preciso saber aliar os objetivos de ensino com os suportes tecnológicos que 
melhor atendam a esses objetivos. 

Por isso, é importante refletirmos sobre a atuação docente na utilização 
das tecnologias digitais como instrumentos de mediação, para que possa 
haver uma ressignificação no processo de ensino e de aprendizagem. Partindo 
dessa premissa, considera-se que antes de introduzir as tecnologias digitais 
nas aulas é preciso entender suas funcionalidades e as consequências de seu 
uso nas relações sociais. Isto porque, o uso das tecnologias digitais, por si só, 
não garante a aprendizagem, “é preciso definir bem os objetivos da atividade, 
conhecer os interesses dos alunos, o ambiente digital, prever o inusitado, o 
conteúdo específico, a abordagem epistemológica utilizada para trabalhar os 
conteúdos nesse ambiente” (PEIXOTO; DIAZ, 2013, p. 191). 
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Nesse sentido, a figura docente, a qual atua diretamente na mobilização 
dos elementos presentes no processo de mediação, é decisiva para a inserção 
das tecnologias digitais no contexto da atividade de ensino e da atividade de 
estudos. Prado e Martins (2002) explicita que a mediação pedagógica está 
aliada a uma postura reflexiva docente, para que tenha condições de (re)
criar estratégias pedagógicas considerando os processos de aprendizagem. O 
professor assume outro papel no processo educacional, deixando de lado a 
postura de detentor do conhecimento, passando a atuar como mediador no 
desenvolvimento do pensamento. Segundo Moran (2000, p. 30-31, grifos do 
autor), o papel do professor é dividido em:

Orientador/mediador intelectual – informa, ajuda a escolher as informações 
mais importantes, trabalha para que elas sejam significativas para os alunos, 
permitindo que eles a compreendam, avaliem – conceitual e eticamente -, 
reelaborem-nas e adaptem-nas aos seus contextos pessoais. Ajuda a ampliar 
o grau de o grau de compreensão de tudo, a integrá-lo em novas sínteses 
provisórias.

Orientador/mediador emocional – motiva, incentiva, incentiva, estimula, 
organiza os limites, com equilíbrio, credibilidade, autenticidade e empatia.

Orientador/mediador gerencial e comunicacional – organiza grupos, atividades 
de pesquisa, ritmos, interações. Organiza o processo de avaliação. É a 
ponte principal entre a instituição, os alunos e os demais grupos envolvidos 
(comunidade). Organiza o equilíbrio entre o planejamento e a criatividade. 
O professor atual como orientador comunicacional e tecnológico; ajuda a 
desenvolver todas as formas de expressão, interação, de sinergia, de troca de 
linguagens, conteúdos e tecnologias.

Orientador ético – ensina a assumir e vivenciar valores construtivos, individual 
e socialmente, cada um dos professores colabora com um pequeno espaço, uma 
pedra na construção dinâmica do “mosaico” sensorial-intelectual-emocional-
ético de cada aluno. Esse vai valorizando continuamente seu quadro referencial 
de valores, ideias, atitudes, tendo por base alguns eixos fundamentais comuns 
como a liberdade, a cooperação, a integração pessoal. Um bom educador faz 
a diferença.

Nesse sentido, o professor pode desenvolver competências mediativas 
no processo de ensino, como informar, motivar, incentivar, estimular, 
organizar grupos, organizar atividades de pesquisas, organizar o processo de 
avaliação, ensinar a vivenciar valores construtivos, individuais e sociais. Por 
isso, a tecnologia digital além de facilitar a relação entre estudante e docente, 
auxilia no processo ensino-aprendizagem.

Masetto (2013, p. 152) corrobora que “a mediação pedagógica busca 
abrir um caminho a novas relações do estudante com os materiais, com o 
contexto, com outros textos, com a aprendizagem compartilhada com os 
colegas, com o professor, consigo mesmo e com seu futuro”. Essa mediação 
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perpassa pelos objetivos da aprendizagem, uma vez que está atrelada às 
condições sociais e culturais dos estudantes.

Assim, podemos compreender que, para a utilização desses instrumentos 
na educação, precisamos considerar que são necessárias competências para 
uso, no que diz respeito ao conhecimento das especificidades tecnológicas e 
comunicacionais desses instrumentos, que precisam estar alinhadas as escolhas 
metodológicas de ensino, que serão úteis no processo de mediação (KENSKI, 
2003). O grande diferencial nesse processo não é apenas a utilização dos 
instrumentos na educação, mas como utilizá-los.

5 Considerações finais

As tecnologias digitais podem configurar-se como instrumentos de 
mediação auxiliadores dos docentes, na prospecção de atingir o objetivo 
central da Educação, a formação cidadã, e promover autonomia e uma visão 
crítica da realidade no processo de desenvolvimento do pensamento. 

Nessa perspectiva, há uma grande expectativa de que as tecnologias 
digitais possam trazer soluções para melhorar ensino. Tais tecnologias permitem 
ampliar o conceito de aula, espaço, tempo, comunicação áudio visual, além de 
estabelecer novas pontes entre o presencial e o virtual. Dessa forma, o maior 
desafio é caminhar para um ensino e uma educação de qualidade, que agregue 
todas as dimensões do ser humano. 

Diante do exposto, defendemos o uso das tecnologias digitais na 
educação, não por ela estar presente na maior parte da sociedade e por 
ser atrativa entre os mais jovens, mas pela sua potencialidade de mediar o 
desenvolvimento do pensamento e, consequentemente, a aprendizagem. Esses 
instrumentos possibilitam um ambiente de indagação e exploração para os 
estudantes. Nesse sentido, os recursos digitais proporcionam (res)significação 
das diferentes formas de pensar e solucionar problemas. 
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CONTRIBUIÇÕES DO USO DO APLICATIVO 
WHATSAAP NA EDUCAÇÃO: UM ESTADO DA ARTE1 

Peterson Vítor Ribeiro2 
Helena Maria Ferreira3

1 Introdução

Com a disseminação das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação, as práticas pedagógicas estão sendo redimensionadas, 

em função dos modos de produção e de circulação dos conhecimentos, o 
que tem, consequentemente, demandado novas formas de organização dos 
processos de ensino e de aprendizagem. 

Dessa forma, os papéis dos professores e dos alunos estão sendo 
reconfigurados para atender às novas exigências sociais, uma vez que o uso 
de novas tecnologias pode se constituir como uma estratégia relevante para a 
qualificação das práticas educativas. No entanto, esse uso exige do professor 
uma formação profissional4 que viabilize a produção e a circulação de 
conhecimentos, de modo efetivo. 

Nesse sentido, compreender os benefícios de um dado recurso pode 
favorecer uma formação crítica, que faça uso racional e planejado desse 
artefato tecnológico, de modo a promover práticas articuladas aos objetivos 
do ensino, bem como aferir conhecimentos e habilidades adquiridos. 

1 Este capítulo faz parte da pesquisa realizada no Programa de Pós-graduação em Educação 
(UFLA). 

2 Mestre pela Universidade Federal de Lavras, UFLA. Professor de Língua Portuguesa na Educação 
Básica do Ensino Público em Minas Gerais. E-mail: profpeterribeiro@gmail.com

3 Doutora em Linguística pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Professora 
do Departamento de Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Lavras, do Programa de 
Pós-graduação em Letras e do Programa de Pós-graduação em Educação da mesma universidade; 
Líder do Grupo de Pesquisa: Textualidades em Produções Textuais Multissemióticas e Formação 
de Professores de Língua Portuguesa – TEXTUALIZA (UFLA/CNPq). E-mail: helenaferreira@
ufla.br

4 Brzezinski (2014) afirma que o conceito de profissionalidade docente aparece relacionado à 
qualidade da prática profissional, integridade do fazer docente, desenvolvimento profissional e 
habilidades e competências; à constituição da identidade docente; ao saber docente, à integridade 
da dimensão social e do pessoal do docente; à sua responsabilidade individual e comunitária e 
compromisso ético e político.
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Diante do exposto, o presente artigo teve por objetivo realizar um 
estado da arte acerca das contribuições dos usos do WhatsApp na Educação, 
de modo especial, na Educação Básica. 

Para a realização desse estudo, foi produzida uma busca no Portal de 
Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior). Utilizando o termo “WhatsApp” no sistema 
de busca, foram encontradas 350 pesquisas, no período de 2014 a 2018. Os 
dados encontrados foram 2014 (5 dissertações), 2015 (30 dissertações), 2016 
(79 dissertações), 2017 (101 dissertações) e 2018 (135 dissertações). 

Considerando as especificidades do contexto deste trabalho, foram 
selecionadas as áreas de concentração: Educação, Linguística e Letras e 
Educação Brasileira, totalizando 50 trabalhos. 

Após essa seleção, foram consultados os títulos, os resumos, as 
introduções (em especial, o problema e os objetivos) para um refinamento 
da análise, sendo que, ao final, foram obtidos 19 trabalhos, sendo excluídos 
estudos com abordagens que envolvessem o ensino de línguas estrangeiras, 
filosofia, o ensino de Libras, o trabalho com temáticas sociais (tais como 
diversidade de gênero, violências) e ensino de questões gramaticais. Após essa 
seleção, foi feita uma análise das palavras-chave, considerando a existência do 
termo de busca “WhatsApp” e o lócus de pesquisa envolver a Educação Básica 
ou a interação professor-aluno, totalizando 13 trabalhos. Essa escolha se deu 
pelo interesse em abordar a formação docente para o trabalho no Ensino 
Básico. 

A partir dessa seleção, foi feito o levantamento das contribuições 
relatadas acerca do uso do WhatsApp na Educação. A opção por apresentar as 
pesquisas de modo pontual se justifica pelo propósito de compilar os estudos 
realizados e não de tecer uma caracterização exaustiva dessas pesquisas ou 
de realizar uma análise crítica de seus resultados. A intenção foi socializar o 
estado do conhecimento produzido acerca do uso do WhatsApp na Educação 
Básica, com ênfase no ensino de Língua Portuguesa e nas interações entre 
professor e aluno. 

Espera-se que, a compilação apresentada possa favorecer uma reflexão 
acerca das potencialidades de uso do aplicativo, da implementação de práticas 
pedagógicas inovadoras, em função dos problemas estruturais vivenciados 
pelas escolas brasileiras, das demandas de formação docente, da criação de 
uma cultura de protagonismo para o aluno. 
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2 Contribuições dos usos do whatsapp para o processo de ensino e de 
aprendizagem

Iniciando por uma perspectiva cronológica, foram elencadas algumas 
das contribuições destacadas pelos pesquisadores que integraram a presente 
pesquisa. No recorte empreendido, configuram-se estudos realizados entre os 
anos de 2015 e 2018. 

A pesquisa realizada por Lira (2015) consistiu de um estudo que 
analisa o potencial pedagógico do aplicativo em práticas de leitura em aulas 
de Língua Portuguesa. A autora buscou investigar como os gêneros usados em 
atividades e interações em grupos no aplicativo podem ser enquadrados em 
conjuntos e sistemas de gêneros; caracterizar grupos formados no aplicativo 
como comunidades discursivas; analisar as possibilidades pedagógicas do 
WA em aulas de Língua Portuguesa por meio de gêneros textuais digitais em 
contextos legítimos de circulação, sem limitar o ensino no texto em si mesmo, 
mas na perspectiva da leitura enquanto ação de busca e construção de sentidos. 

A partir do estudo realizado com alunos de 9º ano do Ensino 
Fundamental, a autora destaca que a funcionalidade e a interatividade obtida 
por meio do estudo dos gêneros envolvidos e responsáveis pela interação no 
grupo de WhatsApp permite ressaltar a natureza social, histórica e cognitiva da 
língua em uso em aulas de Língua Portuguesa, uma vez que a leitura, a escrita 
e os gêneros digitais permeiam todas as atividades de interação. Para a autora:

ao inserir ferramentas tecnológicas no ensino de língua portuguesa, sobretudo 
via gêneros textuais digitais, busca-se ampliar as práticas de leitura e de 
construção e busca de sentidos, sobretudo munindo os alunos para agir 
textualmente de forma crítica e relacionando tais práticas a efetividade da ação 
social, uma vez que a leitura instrumentaliza o indivíduo para agir socialmente 
(2015, p. 19) 

Essa efetividade da ação social se sobreleva para além do foco na 
correção ortográfica e gramatical, pois demanda a consideração da relação 
entre contexto e usos de variantes na escrita, bem como a relação dos usos e 
funções estabelecidas com o suporte, ou seja, ler e escrever no aplicativo se 
difere das práticas tradicionais de usos da linguagem na escola. 

A pesquisa realizada por Santos (2016) direcionou-se para o estudo 
das contribuições do WhatsApp para o trabalho com a produção textual do 
gênero artigo de opinião. Em função das especificidades da pesquisa, foram 
ressaltadas apenas as potencialidades para o exercício de desenvolvimento 
da capacidade do estudante de defender seu ponto de vista por escrito e de 
ampliação do letramento digital. Além disso, o autor destaca a possibilidade 
de troca de ideias e a disponibilização de conteúdos de linguagem multimodal 
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(textos, áudios, figuras, fotos, vídeos, links). Segundo o autor: 
da perspectiva de quem leciona, trata-se de uma ferramenta versátil à 
disposição do professor para orientar grupos de estudantes a interagir com 
um grande número de produções multimídias que integram sons, imagens, 
vídeos, facilitando a construção de sentidos, principalmente, de jovens do 
ensino fundamental que estão no processo de ampliação do conhecimento, 
inclusive de como melhor praticar o próprio idioma (SANTOS, 2016, p. 82). 

Nessa perspectiva, o autor pontua ainda a maior participação por parte 
dos alunos, o que pode ser evidenciado a partir da comunicação criativa, 
dos seus achados linguísticos, dos seus questionamentos inusitados e da 
versatilidade para enviar mensagens de textos multimodais (os digitalizados, os 
fotografados, por áudios, por vídeos, pelos links). Essas interações permitem à 
apropriação de conceitos, o exercício de respeito à opinião alheia, à aceitação 
de opiniões divergentes, o compartilhamento de informações conhecimento 
e, sobremaneira, para o aperfeiçoamento de habilidades relacionadas à 
aprendizagem autônoma. 

O autor destaca ainda as influências dos usos do WhatsApp na atividade 
docente e na formação de professores. Para ele, o papel de administrador é, 
efetivamente, de mediador de ações pedagógicas: elaborar proposta, mobilizar 
estudantes, selecionar material de estudo, criar ambiente de debate, mediar 
debate, administrar ambiente de interação, registrar e interpretar dados, medir 
aprendizagem, avaliar rendimento, mediar conflitos, entre outras ações. 

Outra contribuição do uso do aplicativo diz respeito à facilidade de 
recursos audiovisuais em sua sala de aula, que permite ao professor exemplificar 
os conteúdos por meio de som ou imagem (fixa ou dinâmica). O aplicativo 
supre a carência de materiais, pois o professor poderá disponibilizar links para 
o grupo, que integram a reflexão proposta. Além disso, o WhatsApp permite 
a escrita colaborativa, o retorno por parte do professor, a motivação para 
participação em atividades de produção textual, pois os estudantes recebem 
comentários dos colegas, documentos, imagens, fotos, músicas, vídeos, 
notícias, e demais informações capazes de potencializar suas ideias antes 
iniciarem seus textos. 

A dissertação de Andrade (2016) apresentou como objetivo investigar 
de que maneira pode acontecer o ensino de leitura e de produção de textos 
por meio do uso do aplicativo WhatsApp nas aulas de Língua Portuguesa 
e, como isso pode contribuir para o desenvolvimento das competências e 
habilidades necessárias para a aprendizagem da leitura e da produção escrita. 
Para o autor, o WhatsApp trata-se de um aplicativo criado para dispositivos 
móveis e disponível para o mundo digital. Esse aplicativo possibilita uma 
forma de comunicação dinâmica e interativa e pode ser utilizado para mediar 



  121
A Educação Contemporânea: Velhos Dilemas, Novas Perspectivas

a educação, visto que possibilita a escrita e a leitura de textos os quais são 
multimodais (escrita, imagens, sons, vídeos). 

 É importante ressaltar que o ensino da leitura e da produção escrita tendo como 
suporte o aplicativo WhatsApp, além de proporcionar um maior dinamismo aos 
estudos, torna-os mais interessantes, pois o aluno é levado a estudar utilizando 
um instrumento que ele usa diariamente para se comunicar com seus amigos e 
parentes, sem falar que a leitura e a escrita tornam-se mais prazerosas uma vez 
que se pode trabalhar com a linguagem verbal e a linguagem não verbal e suas 
múltiplas semioses (ANDRADE, 2016, p. 87). 

 O autor, citando Vavoula (2005), defendeu que a aprendizagem não 
deve estar desconectada das atividades cotidianas, mas articulada com os 
processos mais comuns da vida social, como conversar, ler, fazer compras, enfim, 
entretenimento de modo geral. Nesse sentido, o uso do aplicativo possibilita 
essa articulação com o contexto social, além de trazer inovação e dinamicidade 
ao processo educativo, pois a diversidade de conteúdos e as possibilidades de 
interação não ficam circunscritas aos espaços e tempos escolares, viabilizando 
o uso de diferentes linguagens e experiências significativas de produção e 
construção de sentido. Para o autor,

a concepção de leitura, construção de sentido, ensino de gêneros e 
produção escrita (textual) ganham roupagens mais dinâmicas onde saem do 
tradicionalismo dos aspectos verbais e passam a conviver com as múltiplas 
semioses características de textos multimodais que trazem em suas imagens 
cores e sons numa plurissignificação que precisa ser estudada, compreendida, 
discutida e difundida, pois fazem parte do contexto da sociedade letrada atual 
(ANDRADE, 2016, p. 86). 

O uso do WhatsApp é, de fato, segundo o autor, uma forma de 
interagir, de se informar e de se instruir, simultaneamente, que altera 
“comportamentos, práticas, informações e saberes se alteram com extrema 
velocidade”. (KENSKI, 2012, p. 26 apud ANDRADE, 2016, p. 90). Além 
disso, impulsiona e incentiva a participação dos demais alunos, tornando 
assim, mais dinâmico o processo de ensino e aprendizagem. 

A dissertação de Souza (2016), voltada para área de literatura, 
apresentou como objetivo relatar às experiências de um projeto de intervenção 
que contemplou o estudo de poemas, com a temática do sertão nordestino, 
adotando como recurso tecnológico o aplicativo WhatsApp.   
Na pesquisa, foram evidenciados os seguintes pontos: facilidade de 
operacionalização do aplicativo, por se tratar de um recurso tecnológico familiar 
aos estudantes; extensão do espaço da sala de aula; reflexão sobre os poemas 
lidos e debatidos; articulação com outras áreas de conhecimento, ampliando 
a visão histórica, sociológica e antropológica dos estudantes; possibilidades de 
significação dos textos lidos a partir de informações sobre contextos culturais 
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e geográficos retratados nesses textos (exemplo: retirantes da seca nordestina); 
discussões sobre a organização linguístico-discursiva dos textos literários e 
ampliação do potencial interpretativo por parte dos estudantes. 

O trabalho de Costa (2016) elegeu como objetivo propor uma 
forma alternativa de ensino e aprendizagem da ortografia, cujo foco é o 
desenvolvimento efetivo das habilidades da escrita dos alunos que cursam o 9º 
ano do Ensino Fundamental, examinando como a contribuição da tecnologia 
móvel do celular e do aplicativo de mensagens instantâneas pode aumentar a 
qualidade do ensino desses alunos. 

Entre as contribuições do aplicativo aqui estudado, apresenta relevância 
a possibilidade de problematizar a correção tradicional enquanto contribuição 
para o desenvolvimento da competência textual dos educandos, além de criar 
uma cultura de colaboração e de compartilhamento. A autora elucida que a 
inserção do aplicativo como recurso metodológico possibilitou a diversificação 
de gêneros textuais e de atividades que explorem os desvios ortográficos, além 
da dinamização da inter-relação entre professor-aluno e, consequentemente, 
melhoria de desempenho na produção escrita por parte dos alunos, bem como 
a motivação para a aprendizagem. 

Outro estudo que merece destaque é o de Gomes (2017), que teve por 
objetivos explorar e discutir os conhecimentos relacionados à comunicação 
de massa e digital na Educação; descrever as principais funções e usos do 
aplicativo WhatsApp; analisar como o WhatsApp pode ser aplicado em salas 
de aulas do ensino superior brasileiro, discutindo para tanto como ele pode se 
tornar uma ferramenta pedagógica e como o uso na prática docente influencia 
processo de ensino e aprendizagem. 

A pesquisa em pauta evidenciou que o aplicativo, por ser um modo de 
interação mais célere do que outras mídias e por estar presente no cotidiano 
social, constitui-se como uma ferramenta profícua, eficaz e de excelência 
para o ensino superior, seja por dinamizar o processo de comunicação, seja 
por imprimir novos formatos à linguagem, tais como uso de ícones, emojis, 
figuras, ilustrações, vídeos. 

No tocante às interações, o aplicativo serve para viabilizar agilidade ao 
processo de comunicação, para resolução de dúvidas, complementar posições 
e expressar sentimentos. Para a autora, o uso de tecnologias pode favorecer o 
desenvolvimento de práticas de leitura, uma vez o acesso a elas viabiliza maior 
acessibilidade a diferentes textos e também sua relevância para a promoção 
dos multiletramentos. 

Outra questão apontada pela autora diz respeito à possibilidade de o 
WhatsApp facilitar a rotina escolar, além de promover atividades, aprimorar os 
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estudos e os trabalhos, o aplicativo pode qualificar o processo de aprendizagem, 
pois pode ser mediado pelo professor, com mais rapidez e mais eficiência. 

A investigação desenvolvida por Oliveira (2017) demonstrou os modos 
como o WhatsApp se coloca no desenvolvimento do trabalho de produção de 
texto escolar, considerando a interação entre professor/aluno. O autor postula 
que o aplicativo é, ao mesmo tempo, suporte e uma técnica. Desse modo, o 
uso do aplicativo é considerado de modo disjuncional, provocando ruptura 
sobre a aparente neutralidade técnica ou ideia de simples receptáculo de texto, 
áudio ou imagem. Nesse contexto, o uso pedagógico do aplicativo permite 
uma análise da formação discursiva, na qual se inscreve a relação professor-
aluno é específica (FD pedagógica). A FD pedagógica são as condições de 
produção que regulam os discursos e o saber-fazer dos agentes escolares em 
uma dada época. 

O autor analisou os discursos produzidos nesse suporte e faz uma 
articulação com o conceito de Discurso Pedagógico, que, na visão da 
Linguística Aplicada (LA), viabiliza a transmissão de conhecimentos e, 
para sustentar-se, ele constrói um regime de verdade para si. Esse tipo de 
discurso recontextualiza as teorias que julga pertinentes à formação do aluno 
e, assim, o professor “se posiciona no discurso de sala de aula como porta-voz 
autorizado da LA, tomando a si a incumbência de divulgar os conhecimentos 
produzidos na área e nessa mesma operação” (BERTOLDO, 2003, p. 162 
apud OLIVEIRA, 2017, p. 29). 

Ainda segundo o autor, as mensagens trocadas no WhatsApp e suas 
interferências na relação professor-aluno não podem ser consideradas como 
produto acabado. As atividades de produção de texto, nem as mensagens são 
acabadas, fechadas. A prática de produção de textos é “envolta em leis, práticas 
históricas que dizem como ela deve (ou deveria) ser; práticas históricas que 
dizem como era (passado), é (presente) e como possivelmente ela deverá ser 
(futuro)”. (p. 36). Nesse âmbito, o autor também evidencia que o texto é 
unidade de sentido constituído por processos em que um enunciado dialoga 
com outros enunciados, seus efeitos de sentido podem ser construídos de 
diversos modos a depender do sujeito-leitor, seu contexto sócio-histórico e 
os discursos que lhe atravessam. Dessa feita, as interações que acontecem no 
aplicativo, segundo o autor citado: 

precisam de manutenção em sua implementação ou na própria estrutura; 
abarcam em si textos/diálogos que às vezes são formalmente iniciados, 
contudo, quase nunca encerrados; podem ser (res)significados a depender 
do contexto sócio-histórico pelo sujeito-usuário; encobrem debaixo de 
sua aparente homogeneidade de cores e contornos ergonômicos, linhas de 
programação, dos dizeres e não dizeres; encobrem por trás de seus nomes, 
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Facebook, Instagram, Telegram, extinto Orkut e o WhatsApp a força do consumo 
sobre as almas de sujeitos-usuários, disputados enquanto usam, vivem, suas 
vantagens oferecidas (p. 36). 

 Assim, a pesquisa empreendida pelo autor denota as potencialidades 
do WhatsApp, evidencia a relevância de contatos entre alunos e professores 
que permitam a individualização, o respeito à heterogeneidade aos alunos, no 
processo de ensino e aprendizagem em redação. O aplicativo permite que o 
ensino seja dinamizado para além do espaço escolar, viabilizando momentos 
para resolução de dúvidas e para orientação dos alunos. Essa prática pode 
permitir uma aprendizagem colaborativa e mais adequada às demandas do 
grupo. 

A pesquisa realizada por Almeida (2018) teve por objetivo apresentar 
reflexões sobre o WhatsApp como uma possibilidade de ferramenta de 
formação continuada de professores do Ensino Fundamental II. O estudo 
evidenciou as potencialidades das tecnologias móveis para o processo 
educativo, em função do baixo custo, da alta conectividade e da portabilidade. 
Além disso, o estudo apontou que, por meio do WhatsApp, é possível sanar 
dúvidas e estimular a participação de alunos e professores em atividades de 
aprendizagem, uma vez que não “podemos prescindir de professores e alunos 
que sejam letrados digitais, isto é, de professores e alunos que se apropriam 
crítica e criativamente da tecnologia e lhe dão significado e função em lugar de 
consumi-las passivamente ou serem “consumidos” por ela” (BUZATO, 2006 
apud ALMEIDA, 2018). 

 Compilando várias pesquisas, Almeida (2018) sintetizou que o uso 
do WhatsApp possibilita a criação de espaços dialógicos alternativos e de 
colaboração entre estudantes em um ambiente informal, o que exige uma 
adaptação de práticas pedagógicas tradicionais 

Outro ponto a ser destacado diz respeito à potencialidade do aplicativo 
para a promoção de aprendizagens, tais como: desenvolvimento da capacidade 
argumentativa em produção textual, para a discussão de temas filosóficos e 
para a leitura em língua inglesa e outras. 

 Outra pesquisa que apresentou contribuição para a esta discussão foi 
a de Souza (2018). A pesquisa realizada por ele analisou o uso do WhatsApp 
como um procedimento de ensino da Língua Portuguesa na sala de aula e 
fora dela, incidindo sobre o olhar docente em termos de uso do aplicativo, 
bem como a maneira que os educadores percebem o engajamento ou não dos 
discentes no que compete à introdução desta ferramenta estratégica de difusão 
de conhecimento e de potencialização da aprendizagem. 

Na pesquisa, o autor, apoiando-se em referências que fundamentaram 
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o estudo realizado, apontou que o aplicativo possibilita o contato do aluno 
com diversos textos, o que dinamiza o trabalho com a leitura em sala de aula. 
Além de possibilitar a interação com várias pessoas, o WhatsApp permite 
trabalhar com a “multimodalidade textual, uma vez que, através dele, enviamos 
ou recebemos mensagens de texto, áudio, imagem ou vídeo.” (SANTOS, 
2013, p. 9 apud ARAÚJO; BOTTENTUIT JÚNIOR, 2015, p. 13 apud 
SOUZA, 2018, p. 59). Souza ainda destaca que “por ser um espaço em que a 
comunicação se efetiva social e interativamente, o WhatsApp passa a ser uma 
alternativa eficaz no processo de ensino e aprendizagem.” (SOUZA, 2018, p. 
60). 

No âmbito da prática pedagógica, o autor destacou que o trabalho com 
o WhatsApp possibilitou o enriquecimento da proposta do livro didático, uma 
vez que as atividades desenvolvidas foram realizadas a partir da articulação 
com o livro adotado pela escola. Além disso, foram explorados gêneros digitais, 
que, dificilmente, seriam contemplados em uma proposta de ensino de língua 
portuguesa, tais como vídeos, fotos, áudios, músicas etc. 

A partir da experiência citada pelo autor, foi possível constatar que o 
uso do aplicativo contribuiu para que as dúvidas dos discentes relacionadas ao 
uso de regras gramaticais fossem sanadas e que as variações linguísticas fossem 
exploradas de modo contextualizado. A reflexão sobre o uso do aplicativo feita 
pelo autor evidencia alguns cuidados para que o recurso pedagógico não seja 
utilizado para reproduzir práticas da tradição normativista, segundo a qual os 
usos da língua são pautados na gramática tradicional e se dividem em “certo” 
e “errado”. Outra potencialidade do aplicativo diz respeito à reflexão coletiva 
por parte dos alunos sobre temas estudados, como uma preparação para a 
atividade de produção de textos. 

Nesse sentido, o aplicativo pode contribuir para a melhoria da 
capacidade de argumentação dos estudantes, além de trabalhar, de maneira 
indireta, temas transversais que poderiam ser cobrados em processos seletivos, 
tais como o ENEM. 

A pesquisa realizada por Nunes (2018) apresentou uma abordagem 
mais específica para o ensino de gêneros textuais. A autora elegeu como 
objetivo analisar as leituras realizadas pelos estudantes, considerando a 
mobilização de recursos verbais e não verbais para a criação de sentido, bem 
como as interações via mensagem escrita, áudios e emojis, além de analisar os 
procedimentos e as estratégias de leitura utilizados. 

A autora destaca o fato de o acesso ao aplicativo ser gratuito, por meio 
de conexão com a internet, o que permite a democratização do uso, ainda 
que haja limitações de acesso. Além disso, a autora chama a atenção para 
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as interações simultâneas, pois além de poder enviar e receber mensagens 
instantâneas, é possível compartilhar outros arquivos como: arquivos em 
PDF, imagens, áudios, músicas e vídeos. Assim, o aplicativo, por sua natureza 
intuitiva, dinâmica, eficaz e de baixo custo, apresenta-se como um recurso 
bastante adequado para o encaminhamento de atividades educativas. 

Soma-se aos benefícios destacados, as possibilidades de acesso e de 
reflexão sobre gêneros textuais diversos, que são compartilhados entre pessoas 
e em grupos. O aplicativo sócio interativo ainda permite o envio de conversas 
e arquivos por e-mail. O uso dessa ferramenta possibilita, ainda, a troca 
de mensagens interativas, que exercitam as práticas de oralidade, leitura e 
produção de textos, concebidas como práticas sociais, ou seja, de uso efetivo 
para a construção de interações, o que possibilita, também, uma discussão 
sobre os conjuntos de valores que circulam na sociedade. 

Nesse sentido, considerando o contexto multimodal em que os 
textos produzidos circulam, o uso do WhatsApp viabiliza o aperfeiçoamento 
de habilidades relacionadas de comunicação social e novas formas de 
aprendizagem. 

Além disso, a autora destaca a ampliação das capacidades de 
compreensão e de construção de sentidos para os textos, para a inter-relação 
entre semioses presentes nas postagens e para a mobilização de conhecimentos 
prévios. 

A referida apontou a possibilidade de o aplicativo servir como uma 
preparação para a aula, uma vez que propicia a percepção das dificuldades dos 
alunos, que podem ser minimizadas em sala de aula. Para a autora: 

[..] Os resultados obtidos neste estudo, permitem-nos, então, afirmar que 
a leitura via grupo de WA favorece o ensino e a aprendizagem da leitura, 
contribuindo para a formação de leitores proficientes, críticos e que neste 
ciberespaço se constroem e são construídos enquanto sujeitos dialógicos (p. 
106).

 Assim, o uso do aplicativo poderá trazer mais independência e 
autonomia aos alunos. Por fim, a autora evidencia, ainda, a dinamização das 
interações com outros sujeitos, uma vez que os alunos acabam comentando 
com as pessoas da família. 

Outro estudo que merece destaque é o de Barbosa (2018), que teve por 
propósito comparar as marcas linguísticas nos textos produzidos em sala de 
aula do nono ano do Ensino Fundamental com aquelas identificadas em sua 
escrita digital, mais especificamente, nas conversas do WhatsApp. 

A análise realizada incidiu sobre a escrita escolar com o compromisso 
com a formalidade, as marcas de oralidade, explicitação de referentes e 
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estabelecimento de relações entre as partes dos textos. A pesquisa evidencia 
a intensa interatividade possibilitada pelo uso do aplicativo, que permite 
aos alunos tirar dúvidas e estreitar relações interpessoais. Assim, o aplicativo 
pode ser utilizado como uma ferramenta pedagógica, pois permite atender 
às demandas da sociedade contemporânea de se trabalhar com gêneros que 
circulam no contexto da cibercultura, viabilizando uma compreensão da 
natureza da linguagem escrita neles desenvolvida. Esse aplicativo permite a 
conjugação de várias linguagens e se configura como um suporte que substitui 
a câmera fotográfica, TV, aparelhos de som e do próprio computador, tão 
necessário às práticas sociais atuais. 

Assim, além da interatividade, a aula poderá ser ampliada para outros 
espaços e desencadear trocas de experiências mais significativas para os 
estudantes e a resolução de dúvidas. 

Para a autora, o usuário pode enviar mensagens, vídeos, compartilhar 
conteúdos, conversar, inclusive realizar conversas com trocas de imagens. 
O uso do aplicativo como ferramenta pedagógica permite uma análise das 
formas de linguagem utilizadas nesse meio: 

transgressões ortográficas: supressão de vogais como em msm, vc, q; omissão 
de acentos ou substituição por H como em la, lah para lá; ta, tah para tá; 
substituição do til pelas letras AUM como em naum; uso da letra k em 
lugar da letra c ou do dígrafo qu como em boka e kis; alongamentos como 
em galeraaaaa; não uso da cedilha, às vezes com troca do ç por x como em 
coraxaum e aconteca para coração e aconteça; colocação do ç em lugar de 
c como em conhece; hipersegmentação como em façaisso; 2) uso intensivo 
de onomatopeias com grafia modificada como em Oiee, hummmmmm; 3) 
uso de recursos semióticos tais como as emojis; 4) redução de enunciados 
(BARBOSA, 2018, p. 61 e 62). 

Assim, a reflexão desencadeada a partir do uso do WhatsApp poderá 
contribuir para despertar a consciência sobre as variedades da língua e as 
suas diversas possibilidades de uso. Além disso, o aluno poderá atuar como 
sujeito, uma vez que a atividade de escrita se configura como uma ação mais 
espontânea, com origem em situações de produção reais e significativas.

 Nesse processo, o professor atuará mesmo como mediador e ao aceitar 
a escrita do aluno como autêntica, serão problematizadas novas formas de 
escrever, que são essenciais para a formação cidadã dos estudantes. 

A pesquisa desenvolvida por Tenório (2018) teve por objetivo principal a 
intervenção nas aulas de Língua Portuguesa por meio da elaboração estratégias 
que promoviam a escrita dos alunos no ambiente digital (WhatsApp), 
enfocando os aspectos nessa produção multimodal e de multiletramentos, que 
contempla diversos elementos semióticos que se mesclam em um texto dentro 
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do aplicativo, a saber: escrita formal; escrita informal (internetês); emoticons; 
vídeos; áudios; imagens (infográficos, fotos, capas de revista, propagandas 
etc.); fotos; links (que direcionam a outros ambientes fora do WhatsApp), 
anexos de arquivos/documentos. Nesse sentido, a pesquisa buscou verificar, 
detalhadamente, cada uma dessas possibilidades de utilização pedagógica do 
aplicativo WhatsApp e, por meio da perspectiva da multimodalidade, analisar 
possibilidades pedagógicas para oportunizar uma aprendizagem mais eficiente 
para os estudantes. 

A autora contextualizou o seu estudo na perspectiva dos letramentos 
digitais, apoiando-se em Xavier (2009, p. 34), que enfatiza a relevância 
contemporânea da capacidade de: “[...] pesquisar, selecionar, utilizar as diversas 
ferramentas disponíveis para cumprir propósitos variados, é se relacionar com 
seus pares, aprender constantemente, construir, transformar, reconstruir, 
exercer autoria, compartilhar conhecimento etc.” 

Para a autora, a escolha das palavras, emoticons, fontes, cores, 
vídeos, imagens que utilizamos para troca de mensagens no aplicativo são 
exteriorizações produzidas pelo contexto cultural e situacional em que se dá a 
atividade. O uso pedagógico desse aplicativo permite um processo de ensino 
e aprendizagem que contemple uma análise dos processos de produção, 
reprodução e recepção (KRESS, 1988) que ocorrem no momento de interação 
entre os estudantes e como se constituem os significados sociais por meio 
de suas produções textuais com a utilização de diversos modos semióticos, 
nos níveis linguísticos, visuais e auditivos que se apresentam nas produções 
textuais do WhatsApp. 

De acordo com Tenório (2018), o uso dessa mídia social tem favorecido 
a produção de textos, nas modalidades oral, escrita e imagética, o que favorece a 
motivação para uma análise dos usos da linguagem, assim, “a utilização do chat 
disponibilizado no aplicativo WhatsApp poderá intensificar tanto as práticas 
de letramento digital quanto as práticas sociais, propiciando aos alunos uma 
ressignificação que as tecnologias digitais móveis podem favorecer.” (p. 60) 

Outro estudo a ser destacado é o de Martins (2018), que teve por 
objetivo contribuir para a reflexão sobre os processos de ensino e aprendizagem 
da competência argumentativa, a partir da inclusão das Tecnologias de 
Informação e Comunicação nas atividades propostas pelas aulas de Língua 
Portuguesa. Por meio do uso do WhatsApp, é possível promover espaços para 
interações com interlocutores reais, viabilizando possibilidades para ultrapassar 
os limites físicos do espaço escolar e considerando os multiletramentos 
necessários à inclusão digital e à formação crítica e cidadã dos discentes. 

Para o autor, a facilidade de uso, seu baixo custo e a presença na maioria 
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dos aparelhos smartphones, são fatores que contribuem para a utilização desse 
recurso “para ampliar e possibilitar outros espaços de aprendizagem tem 
demonstrado ser uma alternativa a ser considerada.” (MARTINS, 2018, p. 
43). Estudos realizados pelo autor evidenciaram a possibilidade para o trabalho 
com as capacidades de linguagem, para o aprofundamento de conhecimentos 
trabalhos em sala, fora do ambiente da escola e para a divisão de tarefas e 
de responsabilização coletiva que propicie uma outra relação com o saber. 
Além disso, é possível também “o rompimento na verticalidade dessa relação 
(professor/aluno) na medida em que cada membro do grupo ocupa um lugar 
virtual e pode negociar sua participação de forma mais isonômica”, o que pode 
contribuir para o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico do 
aluno. Essa relativização de uma hierarquia pode favorecer a construção de um 
espaço mais democrático, maximizando o processo de ensino e aprendizagem. 

Somam-se a essas questões, as possibilidades de uso/análise de diferentes 
linguagens (envio de emoticons, vídeos curtos, áudios, arquivos (que poderão 
ser abertos por outros aplicativos), fotografias (as quais podem ser tiradas no 
momento em que se dialoga com alguém), textos, memes, links), e explorar 
o caráter hipertextual próprio desse modelo de enunciado digital, que pode 
colaborar para uma melhor contextualização da interação, diminuindo, assim, 
a distância entre a realidade concreta e a virtual. 

Além disso, o autor destacou que no uso do WhatsApp, “a presença 
do outro não é apenas algo hipotético, mas real, considerando que os 
posicionamentos dos participantes com os quais se dialoga vão explicitar 
a relevância da utilização de estratégias que indiquem ser produtivas.” 
(MARTINS, 2018, p. 102). 

Por fim, o autor pontuou as potencialidades do aplicativo para a 
“promoção do letramento crítico dos estudantes, permitindo a ressignificação 
necessária de práticas comunicativas pertencentes ao universo estudantil, as 
quais tantas vezes são excluídas do universo escolar.” (MARTINS, 2018, p. 
120).

Em função do propósito deste capítulo de apresentar as contribuições 
do aplicativo para o processo de ensino e aprendizagem, foi possível 
considerar que as pesquisas evidenciam que o WhatsApp pode favorecer o 
desenvolvimento de práticas mais interativas e mais dinâmicas. No entanto, 
os autores também constataram limitações e dificuldades evidenciadas na 
pesquisa realizada por eles, as quais são relatadas no trabalho de dissertação 
intitulado: O WhatsApp como espaço de (in)formação e interatividade: (re)
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significação de metodologias de ensino de língua portuguesa5. 

3 Considerações finais 

O presente capítulo teve por objetivo realizar um estado da arte acerca 
das contribuições dos usos do WhatsApp na educação, de modo especial, na 
Educação Básica. A pesquisa empreendida constatou que o Portal de Teses 
e Dissertações possui 350 trabalhos, contendo o termo de busca WhatsApp, 
entre os anos de 2014 e 2018, sendo intensificadas as produções realizadas nos 
últimos anos. Esse dado revela o crescimento quantitativo de pesquisas sobre 
o uso desse aplicativo. 

Entre as contribuições merecem destaque o trabalho com gêneros 
textuais digitais diversificados, que congregam múltiplas linguagens (sons, 
imagens, vídeos etc.), facilitando as interações e incentivando a participação 
dos alunos. O trabalho com esse aplicativo apresentou o potencial de propor 
uma análise de textos em contextos legítimos de circulação, sem limitar o 
ensino no texto em si mesmo, mas em uma perspectiva da leitura enquanto 
ação de busca e construção de sentidos. 

Além de permitir o estudo da língua/gem em sua natureza social, 
histórica e cognitiva da língua em uso, pode munir os alunos para uma atuação 
social de formação crítica. Soma-se a isso, uma possibilidade de relação entre 
contexto e usos de variantes na escrita, bem como a relação dos usos e funções 
estabelecidas com o suporte, ou seja, ler e escrever no aplicativo se difere das 
práticas tradicionais de usos da linguagem na escola. 

Na dimensão pedagógica, o uso do WhatsApp viabilizou o enfoque 
interdisciplinar, o redimensionamento das relações entre professor e aluno, a 
socialização de conteúdos, a resolução de dúvidas, a diversificação de atividades, 
o desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a produção colaborativa, a 
reflexão crítica, a orientação de alunos a distância. 

Além disso, o uso do WhatsApp proporcionou possibilidades de 
diversificação de recursos didáticos, realização de diagnósticos e avaliação de 
rendimento de modo processual, bem como a ampliação de tempos e espaços 
escolares. 

De um modo geral, as múltiplas semioses características dos textos 
multimodais que viabilizam plurissignificações e o rompimento com a tradição 
escolar de estudo de aspectos verbais dos textos foram as contribuições mais 
recorrentes nas pesquisas dos autores analisados. Além disso, o baixo custo, 

5 Dissertação disponível em http://repositorio.ufla.br/handle/1/41368.

http://repositorio.ufla.br/handle/1/41368
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a alta conectividade, a portabilidade e a facilidade de operacionalização do 
aplicativo apareceram como vantagens desse recurso. 

Na dimensão linguística, o WhatsApp possibilitou uma reflexão 
sobre a organização linguística, semiótica e discursiva dos textos, o que 
pôde contribuir para o aperfeiçoamento de habilidades relacionadas aos 
letramentos e a reflexão sobre os discursos que circulam no cotidiano social. 
Essa contribuição favoreceu a compreensão dos textos como uma unidade de 
sentido, em que um enunciado dialoga com outros enunciados, e seus efeitos 
de sentido podem ser construídos de diversos modos a depender do sujeito-
leitor, seu contexto sócio-histórico e os discursos que lhe atravessam. 

Soma-se a isso, o fato de professores e alunos poderem se apropriar 
crítica e criativamente da tecnologia, em lugar de consumi-las passivamente 
ou serem “consumidos” por ela”. 

A partir da pesquisa realizada, foi possível constatar uma incidência 
significativa para o apontamento de benefícios em detrimento das limitações 
dos usos do aplicativo. Desse modo, os estudos compilados desvelam a 
relevância do aplicativo para a implementação de práticas inovadoras, que 
possam ressignificar os processos de ensino e aprendizagem. O WhatsApp 
pode promover situações que evidenciam um posicionamento ativo e crítico, 
tanto por parte do professor, quanto por parte dos alunos, uma vez que os 
processos são planejados e executados de modo, efetivamente, colaborativo. 
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LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ALGUMAS 
DISCUSSÕES POSSÍVEIS

Juliana Paula de Oliveira Gomes1

Ilsa do Carmo Vieira Goulart2

1 Introdução

As reflexões propostas neste capítulo direcionam-se ao ensino da 
leitura na educação infantil como prática cultural, presente e 

necessária para o desenvolvimento da criança em diversos aspectos cognitivos, 
afetivos e psicossocial. Além de ter como objetivo refletir sobre as orientações 
pedagógicas sobre as atividades de leitura direcionadas à educação infantil, 
prescritas no documento orientador da Base Nacional Comum Curricular, 
BNCC, (BRASIL, 2017), em interlocução com as concepções propostas 
por Ferreiro e Teberosky (1999), Kleiman (1995, 2007), Smith (1989), Solé 
(1998), Ferreiro (2011).

 Tendo como base uma reflexão sobre as orientações pedagógicas sobre 
a leitura, compreende-se que os estudos que motivam o planejamento desde 
a Educação Infantil estão se destacando na área da educação, principalmente 
depois da apresentação da versão final da BNCC (BRASIL, 2017). O 
documento valoriza a Educação Infantil como primeira etapa da educação 
básica e a considera como fundamento para todo o processo educacional, 
além de destacar a necessidade de unificar os as práticas do cuidar e do educar. 
Portanto, considerando um planejamento específico para trabalhar habilidades 
e desenvolver competências determinantes para a aprendizagem da criança, o 
que o documento orientador da BNCC traz como orientação sobre o trabalho 
pedagógico com a leitura na educação infantil? 

 Diante disso, nesse texto procuramos discutir as principais definições 
de leitura e relacioná-las às propostas e orientações apresentadas pela BNCC 
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(BRASIL, 2017), além de dialogar com algumas pesquisas que se destacam na 
área, explorando o contexto da Educação Infantil. Para isso apresentamos uma 
reflexão conceitual sobre leitura, para em seguida destacar algumas orientações 
dispostas no documento oficial da BNCC que tratam especificamente sobre o 
trabalho pedagógico com a leitura na educação infantil.

2 Leitura para crianças: uma reflexão conceitual

Considerando o significado do verbo ler, de acordo com Cadório 
(2001, s/p) sua origem vem do idioma latim “legere” e significa colher. No 
entanto, não é possível considerar a leitura apenas como a colheita do que 
alguém escreveu, no sentido de que se pega ou se apropria de algo pronto, 
pois o ato de ler se refere a construir um próprio sentido, com base no que 
outro pensou e escreveu. Já para Cunha (1994, p. 471), a palavra leitura 
significa lectum de legere e significa “percorrer com a vista e interpretar”. As 
duas concepções apresentadas pelos autores indicam uma representação muito 
estática e externa às práticas de leitura que envolvem a participação ativa na 
criação e construção de percepções próprias do sujeito leitor. 

Sendo assim, não considerar o movimento total de um leitor ativo é 
não considerar todas as possibilidades da ação leitora. Em contrapartida ou 
até entendendo como um complemento, Kleiman (2007, p. 49) considera 
a leitura “um ato individual de construção de significado num contexto que 
se configura mediante a interação entre autor e leitor”. Mesmo continuando 
a considerar a leitura uma ação individualizada, Kleiman (2007, p. 20) 
afirma que quando se “[...] considera o texto como depósito ou repositório 
de significados [...]. O resultado final dessa leitura é, como apontamos 
anteriormente, a formação de um pseudo-leitor, passivo e disposto a aceitar a 
contradição e a incoerência”. A formação de leitores a partir de tal perspectiva, 
não considera a possibilidade de executar a ação de leitura como processo 
cognitivo amplo de compreensão, interpretação e criação.

Explorando as várias possibilidades de compreensão leitora Viana e 
Teixeira (2002, p.5) apontam que “[...] lemos sinais de aviso, de antecipação e 
de cumplicidade, lemos o sentido de gestos, de entoações e de silêncios, lemos 
notações e indicadores de projectos e de trajectos, lemos a nossa própria escrita 
e o que outros escreveram”. Considerando ler como uma ação que permite um 
aprendizado constante, de organização e reorganização de conhecimentos é 
necessário considerar seu papel significativo no processo cognitivo, afetivo e 
social, pois é lendo que muitas das informações e conhecimentos necessários 
para a realização de várias tarefas do cotidiano são adquiridos. 
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Podemos observar que o ato de ler tem várias interpretações, 
possivelmente em decorrência dos objetivos que o leitor possui frente a um 
determinado texto. Ao se pensar em leitura de forma ampliada, é possível 
compreendê-la como uma ação de busca produzir sentidos e que pode 
ocorrer de várias maneiras: quando diante de um céu nublado ou a uma noite 
estrelada, diante de uma cena teatral, diante uma obra impressa, de uma 
revista em quadrinhos, de um livro de romance, entre tantos outros, o leitor 
procura dar sentido e compreender ao texto escrito ou visual. Seja para um 
leitor experiente ou para uma criança que lê as primeiras letras de um título de 
um livro de literatura infantil, ocorre uma ação que busca produzir sentidos 
ao texto lido. 

Considerando a leitura e a escrita como processos complexos de cunho 
cognitivo, pesquisadores como Smith (1989), Solé (1998), Ferreiro (2011) 
direcionam seus estudos para os processos envolvem várias áreas intrapsíquicas 
como por exemplo, atenção, memorização, percepção, compreensão, 
interpretação, além de ser necessário considerar fatores linguísticos, sociais, 
individuais e culturais.

Para ler, escrever e efetivamente compreender o texto as pessoas 
utilizam processos cognitivos. Para Smith (1989) a leitura é tão significativa 
que é capaz de promover a comunicação, a interação temporal e também 
a compreender sobre tantos outros assuntos. Tais atividades proporcionam 
a comunicação entre diferentes pessoas, em diferentes lugares e em épocas 
distintas, além de promover o aprendizado, sendo que quem lê aprende e 
quem escreveu ensina e transmite informações.

A ação de leitura se mostra carregada de pensamentos, conforme 
descreve os estudos de Smith (1989, p.36), isso acontece e “[...] pode ser 
definida como um pensamento que é estimulado e dirigido pela linguagem 
escrita”. Segundo o autor, o pensamento e as ações cognitivas estão diretamente 
ligados às duas práticas de ler e escrever.

Smith (1989) considera três dimensões referentes ao processo de leitura 
como pontos chaves para sua realização: “conhecimento prévio”, “informação 
visual” e “informação não-visual”. O conhecimento prévio remete a tudo o 
que já se sabe sobre o texto ou assunto, de modo que “o cérebro contém 
memórias com um significado”, e que “a estrutura cognitiva é muito mais 
como um sumário de nossas experiências passadas” (SMITH,1989, p.22). 
Essas memórias ou conhecimentos são acionados antes e durante a atividade 
de leitura.

A informação visual refere-se àquilo que os nossos olhos estão vendo e 
Smith (1989, p. 85) afirma que a “informação visual é uma parte necessária 
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da leitura, mas não é o suficiente”. Um texto pode se mostrar incompreensível 
por estar em outro idioma, por estar incompleto, por não relacionar ideias, 
por não ter coerência nem coesão, etc. Outro fator importante que Smith 
(1989, p. 84) destaca é que “o cérebro não vê tudo o que está na frente 
dos olhos”. Isso significa que o cérebro focaliza o que é necessário naquele 
momento ou muda o foco se considera que aquilo é desnecessário. Smith 
(1989, p. 85) complementa que “o conhecimento sobre como ler é outra 
espécie de informação não visual, e possui evidente importância para tornar a 
leitura possível”. 

A informação não-visual, de acordo com Smith (1989), corresponde 
ao que acontece “detrás dos olhos”, ou seja, é o que os olhos não veem e está 
relacionada ao pensamento, por exemplo, quando a palavra mesa é lida, o 
leitor pensa nas mesas que estão presentes no seu cotidiano. Smith (1989, p. 
86) ainda afirma que durante a leitura “quanto menos informação não-visual 
estiver disponível por detrás dos olhos, mais informação visual será necessária”. 
Nesse sentido, entendemos que a informação visual se apoia no texto 
enquanto a informação não-visual apoia-se nas informações e experiencias 
com a temática, o que amplia a capacidade e a agilidade no momento de ler. 

  Diante disso, para o texto ser compreendido, a ação leitora não 
pode ser fragmentada e lenta. O cérebro seleciona as partes importantes 
para direcionar a atenção dos olhos, relacionando a informação visual e a 
informação não visual. Selecionar palavras-chave para compreender o texto é 
uma função automática do leitor experiente que torna a leitura mais rápida e 
simples. Sobre o assunto Smith (1989, p. 102) afirma que:

O segredo para a leitura eficiente é não ler indiscriminadamente, mas fazer 
uma amostragem do texto. O cérebro deve ser parcimonioso, fazendo um uso 
máximo daquilo que já sabe e analisando o mínimo de informação necessária 
para a verificação ou modificação do que já pode ser previsto quanto ao texto.

Sobre o mesmo aspecto, a escrita de um texto não pode ser pensada 
unicamente nas letras ou palavras. Porém, para o escritor em fase inicial 
é necessário compreender a função de cada uma das letras dentro de uma 
palavra, para só após o treino da escrita automática de palavras, passar pensar 
na organização linguística necessária para formar frases e pequenos textos. 
E pelo mesmo motivo, a leitura inicial é tão difícil para as crianças em fase 
inicial. Para ler uma palavra e compreendê-la é necessário identificá-la como 
unidade de representação.

 Um fator que expressa grande importância quando se fala sobre 
leitura, e também sobre a escrita, é que para aprender a ler e a escrever, a 
criança deve conhecer os sistemas utilizados na escrita. Conhecer as letras 
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se torna um passo inicial a ser tomado tanto para ensinar a ler, quanto para 
ensinar a escrever. 

Mas deve ser destacado que como afirma Smith (1989, p.127) “as 
letras isoladas não podem ser pronunciadas como palavras” e completa 
que “nós compreendemos uma letra quando podemos dizer seu nome” e 
compreendemos sua função quando relacionamos e identificamos seu som 
dentro de uma palavra. Mas é importante lembrar que as letras não são 
nomeadas da mesma maneira que a pronúncia do som, pois o som que a 
letra faz na palavra é diferente de sua nomenclatura. Mesmo deixando essa 
diferença bem clara, ainda sim é importante destacar que a letra está na 
categoria de informação visual e o som na categoria da informação não-visual, 
mas que ambas as categorias são interdependentes.

A partir da compreensão leitora, Koch e Elias (2013, p. 30) afirma que 
“o sentido não está no texto, mas se constrói a partir dele, no curso de uma 
interação”. Essa afirmação relaciona as considerações de que leitura é interação 
do leitor com o texto e a de que é construção de sentido. Para construirmos 
sentido a partir de um texto, devemos conhecer os objetivos a partir de sua 
utilização. É possível que a palavra esteja escrita, mas sem a interação com 
o leitor ela é só um amontoado de letras sem uma função. Ler e não fazer 
relação com os conhecimentos prévios e não compreender, corresponde ao 
não desempenho da capacidade leitora.

Envolvendo o trabalho ativo de uma construção interativa do leitor em 
relação ao texto, Koch e Elias (2013) compara o texto com um iceberg, o qual 
apenas uma parte está na superfície e o restante fica submerso, necessitando 
de exploração para que se consiga ver, observar. Para ensinar, de acordo com as 
necessidades da utilização da leitura e sua inserção social, torna-se fundamental 
a mediação de um professor-leitor, que manifeste interesse e compreensão aos 
atos de ler e que, também, compreenda sua importância como ferramenta de 
transformação da prática cotidiana em sala de aula.

Sendo o ato de ler uma habilidade que promove o desenvolvimento 
da comunicação oral e escrita do sujeito em uma sociedade. Solé (1998, p. 
32) afirma que “[...] a aquisição da leitura é imprescindível para agir com 
autonomia nas sociedades letradas” e na educação infantil não seria diferente.

Por envolver diferentes aspectos como a percepção, a cognição, a 
linguagem e as relações sociais, Solé (1998, p. 18) considera que a ler trata-
se de uma atividade complexa pois, “[...] poder ler, isto é, compreender e 
interpretar textos escritos de diversos tipos com diferentes intenções e objetivos 
contribui de forma decisiva para a autonomia das pessoas”.

Outro aspecto importante sobre o conhecimento é o que Smith (1989, 
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p. 22) chama de “teoria de mundo”. Essa teoria é tudo que a pessoa pensa 
sobre tudo. Quando se pensa sobre um determinado objeto, automaticamente 
se pensa sobre todas as funções desse objeto. Diante disso, Smith (1989, p. 
24) afirma que “as crianças geralmente deixam de receber crédito, pelo muito 
que sabem”. O saber das crianças é o conhecimento prévio necessário para 
o aprendizado futuro, inclusive na área da linguagem – leitura e escrita – 
porque “[...] a maior parte de nosso conhecimento sobre o mundo – do tipo 
de objetos que contem e do modo como estão relacionados – e a maior parte 
de nosso conhecimento sobre a linguagem, já estão em nossas cabeças antes 
de ingressarmos na escola” (SMITH, 1989, p. 24). Saber sobre o mundo é um 
ato de modificação constante da teoria do mundo dentro das mentes.

Levando em consideração a necessidade de tornar a aprendizagem da 
leitura um momento de participação e de expressão de suas concepções, é 
importante que a criança saiba o que está buscando e o que está fazendo 
para alcançar este objetivo, como afirma Ferreiro e Teberosky (1999, p.23) 
“é necessário começar com unidades significativas para a criança” que partem 
de assuntos que são do interesse, como o nome próprio e brinquedos por 
exemplo.

Nesse sentido, o que se faz na educação infantil, por exemplo, são 
práticas de desenvolvimento de capacidade leitora, não como um trabalho 
específico com a alfabetização em sim um trabalho de estimulo e de apropriação 
de uma cultura escrita na qual a criança está inserida. Como afirma Ferreiro 
(2011, p.99), “em vez de nos perguntarmos se devemos ou não devemos 
ensinar, temos que nos preocupar em dar às crianças ocasiões de aprender”. 

O que pertence à área da leitura na educação infantil é a possibilidade de 
se planejar e proporcionar estímulos para a construção de aspectos necessários 
à formação da criança leitora, como as estratégias e a familiarização de fatores 
antecedentes à dimensão do ato de ler, por exemplo, pois como afirmado no 
volume 6 da Coleção Leitura e escrita na educação infantil (BRASIL, 2016, p. 
27) “a participação ativa das crianças em práticas de leitura é um importante 
objetivo da Educação Infantil”.

Ao abordarem sobre “atos de leitura”, Ferreiro e Teberosky (1999, 
p. 166) comentam sobre a relação construído entre a criança e o contexto 
social em que está inserida. As crianças se mostram atentas aos atos de ler 
realizados ao seu redor, observam quando e como os adultos ou crianças mais 
velhas utilizam os mais diversos gêneros textuais, atentando-se aos posteriores 
comentários, expressando oralmente a interpretação a partir dos objetivos de 
leitura. 

 Kleiman (1995) afirma que é necessário que a criança tenha “exposição” 
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a vários gêneros textuais, porém, torna-se necessário refletir sobre como seria 
ou como vem sendo essa exposição nas instituições escolares. É possível 
considerar que somente a exposição aos textos não fornece conhecimento 
necessário para que a criança possa desenvolver habilidades de leitura. Porém 
se as atividades estiverem planejadas visando a interação das crianças em 
um ambiente que favoreça o aprendizado e a participação efetiva na criação 
de textos e de ações cotidianas de leitura, a compreensão do papel do leitor 
estará melhor esclarecida para os alunos na alfabetização e até antes da etapa 
obrigatória.

3 O ensino da leitura: um olhar para as orientações prescritas na BNCC 

Um dos objetivos da educação básica, a partir de 4 (quatro) anos de 
idade, é garantir o processo de ensino e de aprendizagem da leitura e da escrita. 
Sendo que esse processo não acontece somente nas etapas direcionadas para a 
alfabetização. De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 57) a alfabetização 
deverá ser tratada como prioridade nos dois primeiros anos do Ensino 
fundamental (1º e 2º anos), sendo que ao final do segundo ano a criança 
deverá ler e escrever com autonomia, além de compreender e interpretar o 
que leu e também o que escreveu. Mas a Educação básica não se inicia no 1º 
ano do Ensino Fundamental. A obrigatoriedade da educação básica começa 
na Educação Infantil, sendo que a criança deve estar matriculada nesse 
seguimento aos 4 anos de idade. 

A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, promove 
um relacionamento entre as crianças e as atividades de leitura, escrita e suas 
mais variadas utilizações. Essa etapa é considerada por muitos pesquisadores 
como fundamental para desenvolver competências que serão importantíssimas 
para a alfabetização e também para o desenvolvimento da criança no Ensino 
Fundamental. 

A Educação Infantil e todas as suas propostas de desenvolvimento da 
leitura e escrita devem ser planejadas levando em consideração os direitos de 
aprendizagem, definidos pela BNCC, sendo eles: conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar e conhecer-se. O documento ainda reforça a necessidade de 
“intencionalidade educativa” (BRASIL, 2017, p. 36).

A educação básica deve estar pautada na compreensão de que, para 
o processo do ensinar a ler e a escrever, o trabalho com propostas de leitura 
deve estar ancorado sobre a mediação pedagógica e na adequação à faixa 
etária, apontando possibilidades para que a criança construa e reconstrua o 
conhecimento sobre a língua escrita. Existindo a preocupação com a efetiva 
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aprendizagem, os envolvidos nas etapas da educação básica buscam maneiras 
de fazer, ou melhor, procedimentos pedagógicos para se efetivar o ensino de 
tais competências.

Sendo o professor um mediador entre a criança e o objeto que se deseja 
conhecer, no caso a linguagem escrita, além de ter como objetivo ensinar 
as estratégias de leitura necessárias para a compreensão leitora, e também a 
organização linguística ao escrever para alcançar finalidades e objetivos, os 
professores planejam o momento da leitura e da escrita demonstrando um 
comportamento adequado para aquele momento visando:

[...] ensinar um repertório de estratégias para aumentar o motivo do 
entendimento e interesse pela leitura. Ou seja, deve-se ofertar situações para 
que as crianças possam monitorar e ampliar o entendimento, bem como 
adquirir e ativar o seu conhecimento de mundo, linguístico e textual, a partir 
do que estão lendo (GIROTTO; SOUZA, 2010, p.55).

Ainda é possível apontar que o professor idealiza e planeja situações 
para desenvolver o interesse e também para que a criança compreenda que 
a leitura e a escrita têm funções sociais que favorecem o desenvolvimento 
intelectual, cognitivo, cultural e psicológico. Leitura e escrita são ações uteis 
para adquirir novos conhecimentos e também para entreter. 

Levando em consideração o ato de ensinar as estratégias de leitura, 
Solé (1998) destaca que a construção de sentido presente no momento de 
extrair as informações necessárias do texto, dependerá do objetivo proposto. 
É importante situar que este trabalho precisa considerar estes pontos para 
afirmar que as atividades que favorecem o aprendizado significativo e não 
mecanizado em relação a leitura e escrita, uma vez que a criança é considerada 
sujeito ativo do processo de compreensão da língua. 

Diante disso, destacamos que as orientações para o trabalho pedagógico 
na educação infantil, segundo a BNCC (BRASIL, 2017), está estruturado em 
5 campos de experiências: “Eu, o outro e nós”; “Corpo, gestos e movimentos”; 
“Traços, cores, sons e formas”; “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e 
“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. Esses campos de 
experiência asseguram os direitos de aprendizagem das crianças (conviver, 
brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se,) e são uma organização 
curricular que engloba as experiências das crianças na escola e, também, 
os conhecimentos culturais e sociais. As orientações referentes às propostas 
pedagógicas com a leitura encontram descritas no campo de experiências com 
“Escuta, fala, pensamento e imaginação”, que remete ao desenvolvimento da 
linguagem de forma ampla.

Notamos que as orientações sinalizam ações de leitura de poemas e 
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cantigas, com um trabalho direcionado às rimas, que articulam os campos 
da fala e escuta, como estímulo à percepção auditiva, forma interação e 
expressividade das crianças, indicadas desde à creche à pré-escola. A orientação 
em relação ao desenvolvimento da linguagem oral também se mostra nas 
descrições de que as atividades propostas permitam que a crianças seja capaz 
de “Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, 
por diferentes meios. Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência 
temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é 
produzida” (BRASIL, 2017, p. 53).

Outras perspectivas que direcionam o trabalho pedagógico com a 
leitura no campo de experiência de “escuta, fala, pensamento e imaginação”, 
encontram-se nas atividades com a leitura literária. As propostas também 
exploram o desenvolvimento da linguagem, como também ações que permitem 
a apropriação da criança de uma cultura escrita, em busca da formação dos 
pequenos leitores.

Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as 
crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências 
com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos 
e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do 
estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além 
disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia 
a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação 
entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas 
corretas de manipulação de livros. (BRASIL, 2017, p. 40)

Sobre as atividades de leitura desenvolvidas no contexto da educação 
infantil, o documento prescreve que as orientações no campo de experiências 
“Escuta, fala, pensamento e imaginação”, devem pautar-se nos objetivos de 
aprendizagem, como: “(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir 
a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e 
acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima 
para baixo, da esquerda para a direita)” (BRASIL, 2017, p. 47). 

Mesmo que a criança ainda não domine a ação de leitura utilizando 
o sistema de escrita alfabética na decodificação e palavras, é possível que as 
atividades propostas desenvolvam as competências/habilidades de leitura 
que favoreçam a interpretação e a compreensão do texto por meio de 
momentos de interação com objetos de leitura e também em momentos de 
observação de leitura de outros. O que podemos observar na descrição de 
que as atividades devem promover a aprendizagem nas dimensões do “Ouvir, 
compreender, contar, recontar e criar narrativas. Conhecer diferentes gêneros 
e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita 
e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação” (BRASIL, 2017, 
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p. 53).
Deste modo, compreendemos que durante a leitura para as crianças 

“a professora mostra as ilustrações, faz perguntas, comentários ou explica o 
significado de alguma palavra ou termo, conta a história com suas próprias 
palavras e lê alguns trechos, utilizando, dessa forma, diferentes estratégias 
de leitura, diferentes mediadores semióticos.” (MONTEIRO; GOMES; 
ALMEIDA, 2013, p. 16).

Tais proposta se aproximam dos objetivos de aprendizagens propostos 
no documento: “(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se 
por temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas” (BRASIL, 
2017, p. 47). Nesse objetivo podemos identificar o que Solé (1998) considera 
como estratégias de leitura que são as pistas que a criança utiliza para interpretar 
o texto, mesmo sem ler efetivamente e também encontrar referência à leitura 
logográfica descrita por Maranhe (2011, p. 139) que acontece quando a 
criança sabe o que está escrito de acordo com padrões memorizados, sem a 
interferência da posição das letras. Outra referência às estratégias de leitura 
defendidas por Solé (1998), encontra-se no trecho “(EI03EF07) Levantar 
hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, 
recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.” (BRASIL, 
2017, p. 48).

As estratégias de leitura podem ser compreendidas como mecanismos 
inconscientes que o leitor a utiliza para interpretar, compreender e selecionar 
o que não compreendeu. Isabel Solé (1998) chama as estratégias de 
“suspeitas inteligentes sobre o caminho que devemos seguir” para alcançar 
um determinado objetivo, inclusive na leitura. Quando, em leitura, nos 
deparamos com algo que não compreendemos (uma palavra, uma frase, uma 
mudança brusca na ordem do texto, uma página virada, uma frase faltando 
palavra, etc) procuramos exercer “atenção adicional e na maioria das vezes, 
realizar determinadas ações (reler o contexto da frase, examinar premissas [...]. 
Entramos então num “estado estratégico”, caracterizado pela necessidade de 
aprender, de resolver dúvidas” (SOLÉ, 1998, p. 71). 

Sendo assim, durante a realização de uma atividade de leitura a criança 
busca soluções para que a interpretação e compreensão sejam efetivadas, 
seja por meio da leitura do texto, seja por meio da leitura de imagens, seja 
acompanhando a leitura de uma narrativa feita pela professora a criança recorre 
a estratégias de leitura. Tais habilidades precisam de uma ação mediadora do 
professor para que sejam desenvolvidas e estimuladas, de modo a potencializar 
a compreensão leitora da criança.

Observamos um direcionamento das propostas de leitura para a o Infantil 
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prescritas na BNCC para o trabalho pedagógico a partir da leitura literária, 
com ações que consideram temas de debate voltados para os aspectos cognitivos 
da leitura, que mobilizam a competência leitora. A BNCC compreende a 
competência como sendo “a mobilização de conhecimentos (conceitos e 
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes 
e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 
exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 8). E 
também compreende que as competências são desenvolvidas a partir do treino 
das habilidades e dos conhecimentos adquiridos ao longo das aprendizagens 
do sujeito. 

No contexto da BNCC (BRASIL, 2017, p. 61) “aprender a ler e escrever 
oferece aos estudantes algo novo e surpreendente: amplia suas possibilidades 
de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na 
cultura letrada, e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida 
social.”.

A concepção de aprendizagem (entendida como um processo 
de obtenção de conhecimento) inerente à psicologia genética, supõe, 
necessariamente que existam processos de aprendizagem do sujeito que não 
dependem dos métodos. O método pode ajudar ou frear, facilitar ou dificultar, 
porém, não pode criar a aprendizagem. A obtenção de conhecimento é um 
resultado da própria atividade do sujeito (FERREIRO; TEBEROSKY 1999, 
p. 31).

É importante destacar que o professor não pode ser considerado um 
transmissor de conhecimentos, mas alguém empenhado em criar e planejar 
atividades e práticas, para que em interação, a criança efetive a aprendizagem, 
sendo que para essa ação ocorrer, o sujeito deve estar ativo em relação do 
aprendizado pois:

Um sujeito ativo é aquele que compara, exclui, ordena, categoriza, reformula, 
comprova, formula hipóteses, reorganiza etc., em ação interiorizada 
(pensamento) ou em ação efetiva (segundo seu nível) de desenvolvimento. Um 
sujeito que está realizando materialmente algo, porém, seguindo as instruções 
ou o modelo para ser copiado, dado por outro, não é, habitualmente, um 
sujeito intelectualmente ativo (FERREIRO; TEBEROSKY 1999, p. 32).

As autoras Ferreiro e Teberosky (1999, p.33) ainda afirmam que 
“o caminho em direção ao conhecimento objetivo não é linear: não nos 
aproximamos dele passo a passo, juntando peças de conhecimento umas sobre 
as outras, mas sim através de grandes reestruturações globais algumas das 
quais são errôneas, porém construtivas”. Para que a criança aprenda sobre a 
língua escrita é necessário que entenda quais sãos suas funções e crie esquemas 
para que compreenda como ela se constitui, basicamente, para depois criar 
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estratégias de compreensão.
Para a criança desenvolver a linguagem escrita e estabelecer critérios para 

efetivar a leitura e a escrita, conforme afirmam Ferreiro e Teberosky (1999, p.33), 
é necessário que ocorram grandes reestruturações globais, as quais comparam 
e relacionam os conhecimentos sobre algo para que sejam reorganizados e 
selecionados, formando um conhecimento novo. Algumas reestruturações são 
descartadas por serem inadequadas às possibilidades, porém são todas parte 
da construção do conhecimento. Segundo as autoras, é eliminando, seriando, 
reorganizando, reestruturando, comparando e observando que o ser humano 
busca maneiras de compreender o incompreendido.

Sabendo que na escola, para ensinar as crianças sobre letras e 
números, torna-se prudente e interessante buscar mecanismos que os tornem 
significativos. As primeiras letras as quais criança se relaciona, são as letras do 
seu nome, pois uma das primeiras experiências de leitura das crianças na escola, 
é quando elas passam a reconhecer seus próprios nomes, muitas vezes não 
porque compreendem totalmente a escrita gráfica, mas porque memorizaram 
quais são as letras que formam seu nome, e posteriormente leem os nomes de 
todos os colegas por memorização ou reconhecimento. 

Ao compreender a Educação Infantil como etapa fundamental para 
estimular diversas habilidades e criar competências que são valiosas para os 
anos escolares futuros, Solé (1998), por exemplo, afirma que as estratégias 
de leitura devem ser ensinadas desde a Educação Infantil, mesmo que 
a criança não saiba ler efetivamente – juntando letras, formando sílabas e 
compreendendo palavras – a criança pode compreender aspectos textuais 
importantes em diversos momentos de leitura compartilhada.

Sobre a mesma perspectiva, Ferreiro e Teberosky (1999, p.66) 
afirmam que “muito antes de saber ler um texto, as crianças são capazes de 
tratar o mesmo em função de certas características formais específicas”. Para 
as autoras, as características formais estão relacionadas às exigências que as 
crianças determinam para que possam ler, por exemplo, ter no mínimo três 
letras ou exigir que as letras sejam variadas. Quando a criança estabelece estas 
necessidades básicas para que a leitura aconteça, está criando mecanismos de 
compreensão leitora também.

4 Considerações finais

Neste texto enfatizamos a leitura como forma de compreensão e 
interação do sujeito com o texto escrito, bem como com as ações de mediação 
de leitura promovidas por um adulto ou por crianças mais experientes. Não 
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é necessário, nesse caso, que a criança saiba utilizar do sistema de escrita 
alfabético para realizar as ações de leitura na Educação Infantil. A compreensão 
do leitor-ouvinte a partir das experiências de vida e da relação que é feita com 
a leitura literária, com os diferentes materiais de leitura disponíveis na sala de 
aula, seja por meio de imagens, sons, expressões ou qualquer outro objeto de 
leitura. 

Por meio da reflexão das orientações dispostas no documento da 
BNCC (BRASIL, 2017), procuramos enfatizar algumas discussões possíveis, 
pautadas nas referências de definição da leitura e também nas orientações 
proposta pelo documento compreender a necessidade da formação de 
professores para desenvolverem um trabalho pedagógico com a leitura 
atendendo às necessidades das crianças, de modo a envolvê-las numa cultura 
escrita, potencializando a formação de leitores.

Nesta perspectiva, a partir da reflexão proposta podemos reconhecer a 
leitura como um ato mais amplo e significativo no processo de formação crítica 
do sujeito. De modo que “[...] passam a considerá-la como um processo, no 
qual o leitor participa com uma aptidão que não depende basicamente de sua 
capacidade de decifrar sinais, mas sim de sua capacidade de dar sentido a eles, 
compreendê-los” (MARTINS, 2006, p.32). 

Utilizando a capacidade de dar sentido, o leitor-ouvinte apropria do 
texto em forma oral e a partir da voz do leitor-narrador inicia sua relação 
de criação sobre o texto. Na educação infantil, quando o professor conta a 
história, gesticula, imita sons, muda o tom de voz ele interfere diretamente 
na postura do leitor-ouvinte. Diante disso, atuando na educação infantil, o 
professor tem grande responsabilidade com o desenvolver do envolvimento 
das crianças com os livros. Queirós (2009) diz que “[...] ler é encantar-se com 
as diferenças. Ler é deixar o coração no varal. Ler é apropriar-se das palavras e 
transformá-las em pensamentos. Nesse sentido, ele afirma que o livro é “[...] o 
objeto da felicidade” (QUEIRÓS, 2009).
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REFLEXÕES ACERCA DA POTENCIALIDADE DO 
LIVRO IMAGEM NA FASE DE ALFABETIZAÇÃO 

NUMA PERSPECTIVA DE LETRAMENTO VISUAL E 
DE INTERDISCIPLINARIDADE

Rita Cassia Oliveira1

Ludmila Magalhães Naves2

1 Introdução 

Reconhecer alguma coisa em uma imagem é identificar, pelo menos em 
parte, o que nela é visto com alguma coisa  que se vê ou se pode ver no real. 

(AUMONT, 2012, p. 82).

A imagem se faz presente na origem da arte, da religião e até mesmo 
na origem da escrita. Ela educa pelo seu potencial de conduzir o 

leitor ao conhecimento, tornando-se, assim, uma ferramenta que comunica, 
informa e narra, pois carrega em si uma mensagem, uma ideia que pode ser 
interpretada, lida e compreendida por meio de um diálogo estabelecido entre 
a representação visual, quem a produziu e quem a vê. Nem sempre a imagem 
remete ao visível, mas é fato que ela sempre “[...] depende da produção de um 
sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém, que a produz ou 
a reconhece”, explica Jolie (2007, p. 13). 

Nessa vertente, nos propomos aqui a uma reflexão acerca das 
possibilidades do trabalho pedagógico com uma obra literária composta 
somente por imagens em uma perspectiva de letramento visual e 
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interdisciplinaridade na fase de alfabetização, considerando a relevância da 
literatura infantil para a formação do leitor nas multimodalidades textuais dos 
contextos atuais. 

Para isso, foi realizada uma análise da obra classificada como livro 
de imagem intitulada Construindo um sonho de Marcelo Xavier, escritor e 
ilustrador mineiro, que criou manualmente esculturas com massinhas de 
modelar, compondo todo o cenário e o personagem da narrativa. A obra 
em destaque apresenta, em uma narrativa imagética, as diferentes etapas da 
construção de uma casa, executadas por um único personagem. As ilustrações 
são finalizadas a partir de registros fotográficos, que permitem a digitalização 
das cenas tridimensionais e a impressão da história para as páginas do livro. 

Buscamos, assim, identificar quais as potencialidades do uso da 
imagem como narrativa visual na literatura infantil, bem como apontar os 
aspectos constituintes desse tipo de obra literária que favorecem o processo de 
alfabetização das crianças, contemplando o desenvolvimento das competências 
necessárias para interagir de forma consciente e crítica com o mundo que as 
cerca.

Pretendemos com o presente texto contribuir com as práticas do 
professor no que diz respeito ao agir reflexivo. A prática pedagógica se 
transforma, se reinventa e se amplia com a experiência e com as reflexões sobre 
ela, assim a intenção é oferecer um olhar diferenciado para uma obra literária, 
a qual é dada pouca atenção pelos professores alfabetizadores, por se constituir 
“somente” de imagens, pois ainda prevalece na escola o letramento da “letra”, 
como afirma Roxane Rojo (ENTREVISTA, 2016). 

No contexto atual, de mudanças sociais acarretadas pela cultura digital, 
os velhos desafios são atualizados e ampliados cada vez mais rapidamente. Tal 
fato, demanda reflexões e um repensar sobre o agir pedagógico de forma a 
atender às multiplicidades dos aspectos que compõe, contemporaneamente, o 
processo de alfabetização das crianças.

Diante disso, para o desenvolvimento do presente capítulo utilizamos 
a metodologia de análise dos aspectos tipográficos que nos permitiu observar 
os meios e instrumentos empregados na composição da obra. Para embasar a 
reflexão teórica, nos apoiamos nos estudos de Hércules Corrêa, Lucia Santaella 
e Célia Belmiro sobre literatura infantil, leitura de imagens e letramento 
visual; Antônio Cândido e Graça Paulino, sobre literatura e leitura literária, 
bem como outros autores que contemplam os temas em estudo. 

 Para uma melhor reflexão, o texto foi organizado da seguinte forma: 
primeiramente, apresentamos a obra em análise; em seguida, conceituamos o 
letramento visual, discorremos sobre a literatura infantil e apresentamos uma 
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discussão acerca da leitura como elo da interdisciplinaridade; para finalizar, 
fazemos alguns apontamentos pedagógicos relevantes sobre a obra literária 
analisada. Assim, encerramos a discussão sobre as temáticas propostas com 
algumas considerações sobre os aspectos relevantes percebidos por meio da 
análise.

2 Apresentação da obra Construindo um Sonho em diálogo com as 
teorias da imagem

Publicado em 1996 pela editora RHJ, a obra Construindo um sonho, 
tem toda narrativa ilustrada a partir da arte tridimensional, feita de massinhas 
de modelar, é composta por um mesmo cenário que representa o processo 
de construção de uma casa, sendo que cada página apresenta uma imagem e 
cada imagem refere-se a uma etapa desse processo. Os cenários constituídos 
por esculturas de massinhas coloridas são finalizados a partir dos registros 
fotográficos de Gustavo Campos e então impressos como páginas do livro. 

Construindo um sonho se caracteriza por ser um livro de imagem, obra 
literária que apresenta uma narrativa e uma história mesmo sem a presença 
do texto verbal. Segundo Ricardo Azevedo (1999, p. 4), este tipo de livro 
não é exclusivamente direcionado para crianças e muito menos para pessoas 
não alfabetizadas, pois as imagens correspondem a uma linguagem visual 
empregada de forma ampla e em diferentes suportes: “[…] vivemos num 
tempo onde a linguagem visual é extremamente representativa e faz parte da 
nossa vida cotidiana […]”, sendo assim, este tipo de livro torna-se também 
apropriado para leitores adultos. 

O livro de imagem em análise contém oito páginas sequenciais que 
narram o processo de construção de uma casa a ser realizado por um único 
personagem que se mostra em sete imagens da história. Este passo a passo 
é representado por pequenos tijolos, ferramentas e cimento, tudo moldado 
com massinha colorida, material facilmente identificado por uma criança 
que se depara com a obra. Além disso, percebemos que a arte tridimensional 
vinculada à imagem fotográfica se fortalecem como fonte de produção de 
sentidos, alargando os espaços e possibilidades para que o leitor exerça a 
habilidade de interpretação e reflexão, segundo Santaella (2012, p. 81) 
“quanto mais uma foto for portadora de valores simbólicos, mais carregada 
ela estará de significados coletivos que falam à cultura”.
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Imagem 1 - Capa da obra Construindo um sonho

Fonte: Arquivo das pesquisadoras.

 
A imagem 1 ilustra a capa da obra em análise, destacando-se pelas cores, 

pela pequena pilha de tijolos amarelos feitos de massinhas e pela representação 
de sombras de ferramentas e outros objetos utilizados na construção de uma 
casa, sendo este um potencial atrativo para as crianças leitoras, por serem 
familiares a eles. Outro atrativo na capa é o tamanho ampliado das palavras 
que dão nome a obra, com as primeiras letras maiúsculas, coloridas e com 
formatos diferenciados. Logo acima do título vemos uma imagem de um 
pequeno martelo, pregos e uma tábua de madeira. 

Imagem 2 - Primeira página da obra Construindo um sonho

Fonte: Arquivo das pesquisadoras



  153
A Educação Contemporânea: Velhos Dilemas, Novas Perspectivas

Ao adentrar as páginas da obra, percebemos que ela apresenta as imagens 
ordenadas sequencialmente de modo a dar sentido aos acontecimentos que se 
seguem. É incontestável o fato de que Xavier dedica muita criatividade em 
cada cenário, ilustrando de maneira colorida variados elementos, novas ações 
do único personagem da história a cada troca de página e tudo isso por meio 
do registro fotográfico.

A fotografia na obra em análise traz uma percepção do real para o leitor, 
como uma prova de que aquelas esculturas existem ou em algum momento 
existiram, surpreendendo, instigando ou mesmo provocando o olhar. Segundo 
Santaella (2012) o processo de leitura de uma fotografia acontece em três 
momentos: primeiramente ela causa no leitor algum tipo de sentimento, em 
um segundo momento ocorre a busca por seu motivo por meio da observação 
de seus traços e elementos familiares e, finalmente, em um terceiro momento, 
o leitor altera sua percepção, passando do ato de ver ao ato de ler aquela 
imagem. 

Observamos que Xavier (1996) compartilha de sua admiração pelos 
profissionais que trabalham com a construção de casas por meio da criação de 
sua narrativa de imagens e, também, com uma homenagem em palavras na 
dedicatória: “para os trabalhadores, construtores anônimos de nossas cidades”. 
Diante disso, percebemos que ao olharmos uma imagem podemos saber um 
pouco sobre as influências e visões de mundo de quem a criou, como esclarece 
Manguel (2001). 

Nessa direção, observamos que artistas se manifestam por meio de 
suas criações, ou seja, no caso da produção da imagem, ao ilustrar cenas do 
seu cotidiano em uma cidade, acrescentando poesia e destaque à um fato 
específico, como a construção de uma casa, Xavier manifestou suas intenções, 
um pouco de suas visões e ideologias, porque ilustrações refletem características 
muito particulares de cada artista, “refletem o estilo individual do artista e sua 
sensibilidade à história”, declaram Nikolajeva e Scott (2011, p. 61).

Imagem 3 - Sexta página da obra Construindo um sonho

Fonte: Arquivo das pesquisadoras.
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A imagem 3, ilustra o personagem em uma das etapas finais de 
construção da casa, em que ele aparece segurando uma muda de planta, 
cercado por o que aparenta ser pacotinhos de sementes, ferramentas de 
jardinagem e um regador. A casa já aparece com as paredes, portas, janelas 
pintadas e a grama verde ao redor da construção. Além disso, verificamos que 
todo o cenário é carregado de cores vivas, gerando um contraste com o branco 
no fundo da página. 

Os textos visuais são assimilados mais rapidamente pelos olhos do que 
os textos escritos, além de permanecer mais tempo na memória do leitor, 
aponta Santaella (2012). Assim, ao inundar as páginas de sua obra com cores 
e figuras carregadas de significados, Xavier, por meio da arte tridimensional, 
dialoga com seus leitores, expõe uma mensagem, uma ideia que vai além de 
uma narrativa de oito páginas. O artista consegue apresentar por meio de sua 
arte uma mensagem que destaca o valor do trabalho dos construtores de casas, 
dos profissionais que, com habilidade, são capazes de fazer o que muitos de 
nós não sabemos e nem conseguimos. Tal mensagem pode ser compreendida 
como um convite à reflexão deixado por Xavier aos seus leitores. 

Imagem 4 - Última página da obra Construindo um sonho

Fonte: Arquivo das pesquisadoras

A imagem 4, é a ilustração da última página da narrativa de Xavier. 
A cena apresenta uma casa flutuando nas nuvens, mas desta vez no lugar do 
fundo branco da página, vemos um fundo com cores, como um céu azul e 
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algumas nuvens brancas espalhadas pelo cenário. A fotografia sugere a casa já 
pronta para morar e, como o título anuncia, tudo parece ser um sonho, uma 
casa mágica que flutua e acolhe pessoas, porque observamos a presença de uma 
bicicleta amarrada na cerca e pendurada pelos ares. Este processo de apreensão 
da imagem, só acontece por meio da leitura, iniciado por um olhar atento ao 
que constitui a fotografia como uma linguagem visual. (SANTAELLA, 2012)

Desse modo, para a cena final, podemos compreender, dentre tantas 
outras interpretações, que Xavier buscou mostrar que havia vida naquela 
casa, por meio da representação de elementos como a grande árvore frutífera 
no quintal, os brinquedos espalhados pelo gramado, uma casinha de um 
cachorro de estimação que supostamente vive ali e o varal cheio de roupas 
penduradas, tudo isto simbolizando rotina, família, lar, vida, direcionando o 
leitor a imaginar que aquela casa agora abriga pessoas. E tudo isso é percebido 
por meio do diálogo incitado pela leitura das imagens fotográficas, elementos 
e práticas que colaboram para a formação de sujeitos letrados visualmente. 

3 Sobre o letramento visual

A sociedade atual é marcada profundamente pelas inovações 
tecnológicas digitais. Os aparatos tecnológicos vêm gerando um grande 
fluxo de informações, alterando as formas de lidar com o conhecimento, das 
percepções de espaço e de tempo e de nos relacionarmos uns com os outros e 
com o mundo.

Assim, como a tecnologia da prensa de Gutenberg revolucionou o mundo da 
leitura da época, vivenciamos uma nova revolução de abrangência e velocidade 
incomparáveis. [...] Novas possibilidades de leitura são proporcionadas no 
ciberespaço, contribuindo para a formação de um leitor, não melhor ou pior, 
mas diferente do leitor tradicional do texto impresso (OLIVEIRA, 2019, p. 
18).

Essas novas possibilidades de leitura se caracterizam, segundo Terra 
(2015), pela fluidez entre gênero textual e suporte, pois no ciberespaço, 
linguagens se cruzam e se hibridizam, exigindo competências diferentes das 
exigidas nos modos de ler e escrever nas formas tradicionais. Sendo que de 
modo geral, competência pode ser entendida “[...] como uma combinação 
de conhecimentos, habilidades e atitudes consideradas necessárias para um 
contexto determinado.” (FERRÉS; PISCITELLI, 2015, p. 3).

Compreendemos que uma das funções fundamentais da escola é o 
ensino da leitura e escrita, pois “[...] em uma sociedade permeada pela cultura 
escrita, quase tudo que fazemos no nosso cotidiano está relacionado de alguma 
forma com a escrita, que passa a ser vista como prática essencial em nossas vidas, 
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sendo sua apropriação imprescindível.” (OLIVEIRA, 2019, p. 20). Porém, 
segundo Rojo, as escolas precisam contemplar a multimodalidades textuais, 
não podendo aferrar suas práticas pedagógicas somente no “letramento da 
letra”. 

Em uma entrevista cuja temática abordava os letramentos e 
multiletramentos, Rojo esclarece aspectos que exigem da escola, no contexto 
atual das novas tecnologias, um trabalho voltado para os textos multimodais 
ou multissemióticos. Rojo faz uma crítica à forma como imagens, vídeos e 
músicas são utilizados na escola, geralmente, como momento de distração e 
descanso. Para esta docente e pesquisadora do Departamento de Linguística 
Aplicada da Unicamp, tanto as imagens, estáticas ou em movimento, como as 
músicas são objetos de ensino da leitura e escrita, porque compõem as várias 
linguagens, e é preciso aprender a lê-los (ENTREVISTA, 2016).

Como parte dos muitos letramentos, citamos o letramento visual, cuja 
ideia relaciona-se com a compreensão de que as imagens são bens culturais, 
pois a imagem é um dos tipos de linguagens produzidas por determinada 
cultura e nas quais são construídos o seu mundo de referências, salienta 
Belmiro (2014, p. 204) que acrescenta: as imagens são, portanto, fonte de 
conhecimento, pois elas “[...] compõem e ordenam nossas formas de ver e de 
reconhecer o que nos cerca [...]”. 

Nesta vertente, podemos dizer que letramento visual não é o mesmo 
que alfabetização visual, pois neste a imagem é objeto de análise, ensinando 
estruturas das imagens, como cor, traço, linha, textura, volume e outros. 
Já o letramento visual, em sua dinâmica e amplitude, além contemplar as 
condições para desenvolver a competência de leitura de imagens, ajuda a lidar 
com a multiplicidade de linguagens visuais que cercam o leitor bem como 
favorecem o uso consciente de diferentes mídias, como o impresso, o digital, 
a mídia televisiva, etc. (BELMIRO, 2014).

4 Literatura infantil e sua especificidade

A literatura pode ser concebida como uma manifestação universal de 
todos os homens em todos os tempos, afirma Candido (2004), e está presente, 
tanto individualmente quanto coletivamente, em cada um de nós, pois cada 
“[...] sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de 
acordo com os seus impulsos, crenças, os seus sentimentos, as suas normas, 
a fim de fortalecer em cada um a presença e atuação deles” o que nos leva 
a compreender a literatura como um poderoso instrumento de instrução e 
educação (CANDIDO, 2004, p. 175). 
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Fundamentado em Koch e Elias (2006), a atividade leitora proporciona 
a experiência de apropriação de sentido para uma obra literária, pois, na 
concepção das autoras, a leitura é uma atividade de interação autor-texto-
leitor, altamente complexa, na qual o sentido do texto é construído. Segundo 
Oliveira (2019, p. 29), os sujeitos são vistos nessa perspectiva, “[...] como 
atores, como construtores sociais, como sujeitos ativos que dialogicamente se 
constroem e são construídos no texto, considerado o próprio lugar de interação.
[...]” Então, nessa construção de sentidos ao ler uma obra de literatura, o 
sujeito também se constrói dialogicamente na apropriação do que literário, 
reconstruindo um sentido pessoal e universal. Acrescenta à compreensão da 
leitura literária, a explicação dada por Paulino: 

A leitura se diz literária quando a ação do leitor constitui predominantemente 
uma prática cultural de natureza artística, estabelecendo com o texto lido 
uma interação prazerosa. O gosto da leitura acompanha seu desenvolvimento, 
sem que outros objetivos sejam vivenciados como mais importantes, embora 
possam também existir. O pacto entre leitor e texto inclui, necessariamente, a 
dimensão imaginária, em que se destaca a linguagem como foco de atenção, 
pois através dela se inventam outros mundos, em que nascem seres diversos, 
com suas ações, pensamentos, emoções (PAULINO, 2014, p. 177).

Entendendo os aspectos acima, que caracterizam tanto a atividade 
de leitura como a papel da literatura, já podemos prever a importância da 
literatura infantil no processo de aprendizagem e na formação de um leitor 
crítico. Por sua potencialidade, a literatura infantil tem despertado o interesse 
de muitos pesquisadores, que se debruçam sobre o assunto.

Esse gênero literário, embora definido pelo público a que se destina, 
tem despertado o interesse e encantamento em pessoas de diferentes idades. 
Segundo Corrêa (2008, p. 92), a literatura infantil extrapola em muito uma 
obra destinada apenas às crianças, “[...] uma vez que sua configuração estética 
permite diferentes níveis de leitura, além da pluralidade de linguagens que 
ali se apresentam.” Além dos aspectos lúdicos e maravilho, Santos e Moraes 
(2013) menciona o caráter educacional e artístico do gênero literário infantil 
e, por sua potencialidade, sua inventividade e sua recriação, considera que 
possa ser instrumento de democratização de saberes diversos.

Corrêa (2008), considerando os livros infantis, afirma que estes objetos 
são constituídos por um grande número de unidades que se interagem de 
modo imprevisível, em que o todo toma forma no momento de relação do 
leitor e o livro. O autor defende, ainda, que livros infantis se constituem um 
conjunto de sistemas semióticos: verbal, imagem, projeto gráfico (variação de 
tamanhos, formatos, profusão de cores, etc). Além disso, como bem lembra 
o autor, “[...] essas possibilidades significativas serão ampliadas de maneira 
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diferenciada conforme o leitor dessas obras, no momento de sua experiência 
estética.” (CORRÊA, 2008, p. 92).

Dessa forma, compreende-se a relevância do livro infantil para o 
processo de ensino e aprendizagem nas salas de alfabetização e o papel 
importante do professor como mediador que, segundo Cademartori (2014, 
p. 199), é decisivo para a relação que será estabelecida entre a criança e a 
literatura infantil, “[...] pois a ele cabe escolher o livro, promover sua leitura e 
conversar a respeito na sala de aula. Também será tarefa sua ensinar a criança 
a manipular o livro como objeto e descobrir nele o que só com a visão e a 
manipulação é possível descobrir.” 

5 A leitura como elo da interdisciplinaridade

A concepção de alfabetização defendida nos Cadernos de Formação 
Continuada do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 
(BRASIL, 2015, p. 34) é aquela que se constitui em “[...] processo em que as 
crianças aprendem a ler, a escrever, a falar e a escutar, em diferentes contextos 
sociais, mas se apropriam, por meio da leitura, da escrita, da fala e da escuta, 
de conhecimentos relevantes para a vida.” Essa perspectiva traz a necessidade 
de pensar o processo de ensino e aprendizagem não fragmentado, e, sim, 
promover a articulação entre os componentes curriculares das diferentes áreas 
de conhecimento, dentro de uma organização do espaço, do tempo e das 
ações.

Falamos, então, de interdisciplinaridade que, em Brasil (2015), fica claro 
que o termo designa um movimento que nasceu em oposição à fragmentação 
do conhecimento, compartimentalizado em disciplinas, que acabam por 
tornar o ensino distanciado do cotidiano do estudante. A interdisciplinaridade 
constitui-se, assim, no ensino que considera o todo, o global das áreas de 
conhecimento. Fazenda (2012, p. 37) completa esse entendimento, afirmando 
que na “[...] interdisciplinaridade escolar as noções, finalidades habilidades e 
técnicas visam favorecer, sobretudo o processo de aprendizagem respeitando 
os saberes dos alunos e sua integração.” (FAZENDA, 2012, p. 37).

O caderno 3 do PNAIC (BRASIL, 2015) traz orientações 
metodológicas, como sequência didática, projeto didático e rotina mais 
flexível, que possibilitam atividades integradas e desenvolvidas numa 
perspectiva interdisciplinar, favorecendo, assim, o processo de alfabetização 
e letramento. Entretanto, conclui que, mesmo sendo um caminho valioso 
para que o referido processo seja concretizado, práticas que contemplem a 
interdisciplinaridade ainda se apresentam como desafios a serem superados, 
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tanto pelo professor quanto pela escola, “[...] que ainda articula suas práticas 
a partir do viés disciplinar, que amolda as disciplinas e também os conteúdos 
e áreas do conhecimento.” (BRASIL, 2015, p. 21). 

Tendo em vista estes desafios, no mesmo caderno do PNAIC, a atividade 
leitura é mencionada como elo de interdisciplinaridade, pensada, por nós, 
como leitura para além da letra, num sentido mais amplo na perspectiva dada 
por Rojo (ENTREVISTA, 2016). Sobre a leitura como elo interdisciplinar, 
Kleiman e Moraes (2009, p. 44 apud BRASIL, 2015, p. 38) faz o seguinte 
apontamento:

Nessa construção, a leitura pode ser objetivo e instrumento da aprendizagem. 
Na qualidade de instrumento, pertence a todas as disciplinas, pois é, 
por excelência, a atividade na qual se baseia grande parte do processo de 
aprendizagem em contexto escolar. Na qualidade de objetivo, envolve a 
formação de atitudes – a valorização da prática – e a transmissão de valores – 
aquilo que a sociedade considera importante para as futuras gerações. 

Portanto, como apresentado, podemos considerar a atividade de 
leitura como objeto de aprendizagem, no componente de Língua Portuguesa, 
e instrumento para articular os demais componentes curriculares, o que 
contempla o ensino da e pela leitura (BRASIL, 2015).

6 Apontamentos e possibilidades pedagógicas sobre a obra analisada

A obra Construindo um sonho, convida o leitor a observar, pensar, 
lembrar, identificar um motivo na cena, elementos conhecidos ao seu 
mundo e a partir daí construir um diálogo que possibilitará interpretações 
e reflexões, com base na imagem e na memória de quem a lê. Este processo 
ocorre particularmente dessa maneira devido a potencialidade da imagem em 
representar algo que muitas vezes remete ao real. 

As esculturas feitas especificamente com massinhas coloridas, um 
material brincante que faz parte do universo infantil de tantas crianças, se 
mostraram como elemento fundamental no processo de conexão com o leitor 
criança. Além da escolha da massinha para construção da arte tridimensional, 
outros elementos como as cores variadas e vivas, a narrativa, a riqueza de 
detalhes, são artifícios que colaboram para que o leitor construa sentido e se 
conecte com a linguagem visual exposta nas páginas do livro, contribuindo 
também com o desenvolvimento das habilidades do sujeito letrado visualmente.

Fundamentado em Naves (2019, p. 71), entendemos que por meio 
da leitura da obra em destaque, o leitor acessa sua memória em busca de 
“[...] uma conexão com algum conteúdo já conhecido, um momento vivido 
e outras imagens já vistas, vinculando a realidade da vida prática ao mundo 
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dos sonhos, da fantasia” e “[...] a fotografia combinada à arte tridimensional 
atua como fonte de produção de sentidos, abrindo margens para a habilidade 
de interpretar, criar, pensar e adicionar novos saberes relacionados ao tema.” 

A capa do livro já nos oferece a oportunidade de explorar os 
conhecimentos prévios das crianças, problematizar situações que dialogam 
com as realidades que são reconhecidas pelos leitores. A observação das 
imagens que aparecem na capa, os pequenos tijolos, martelo e pregos e pedaço 
de madeira, oferece reflexões tanto da materialidade de objetos como suas 
funções na realidade, possibilitando, também, o levantamento de hipóteses 
para o que vem nas próximas páginas. 

No título da obra podemos identificar palavras que podem suscitar 
indagações e inspirar projetos pedagógicos que podem articular diferentes 
componentes curriculares, sendo para isso respeitado o interesse das crianças. 
A exploração da construção de uma casa narrada no livro e os todos os 
elementos constituintes da última página oferecem diferentes possibilidades 
de produção de sentidos para que as crianças possam entender o mundo que as 
cercam, pois, conforme Corrêa (2008), os livros infantis se constituem em um 
conjunto de sistemas semióticos, oferecendo possibilidades de significações, 
que ainda são ampliadas conforme a experiência vivenciado pelo leitor no 
momento da leitura. 

Partindo de questões, como Que sonho é esse? Para que esses objetos são 
geralmente utilizados? Que modelo de casa aparece no livro? Você conhece uma casa 
assim, todas as casas são parecidas com essa?, as crianças podem ser provocadas 
a outros questionamentos e a buscarem suas respostas, desencadeando em 
projetos pedagógicos riquíssimos. 

Em suma, o livro todo potencializa um trabalho com oralidade, 
produção de histórias (oral ou escrita), observação de materiais utilizados 
na construção, reconhecimento de profissões e suas funções (o mundo do 
trabalho), ocupação dos espaços, favorecendo o desenvolvimento, de forma 
significativa, de habilidades e competências relacionadas aos componentes 
curriculares de língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia, 
que serão trabalhados em uma perspectiva interdisciplinar, promovendo o que 
Fazenda (2012) aponta como importante, que é construir um processo de 
aprendizagem que respeite os saberes dos alunos e sua integração.

Assim, percebe-se a potencialidade da obra de Xavier para favorecer 
práticas interdisciplinares na fase da alfabetização que contemplem o letramento 
visual, em que a leitura se torna o elo para construção de intervenções que 
buscam promover a articulação entre os componentes curriculares, o que 
dependerá muito da mediação do professor, como já foi mencionado por 
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Cademartori (2014), pois este intermedia contato da criança com a obra nesse 
contexto.

7 Considerações finais

Considerando a proposta deste texto, de fazer uma reflexão sobre 
as possibilidades do trabalho pedagógico com livro de imagem em uma 
perspectiva de letramento visual e interdisciplinaridade na fase de alfabetização, 
identificamos, na análise realizada, a riqueza dos elementos constituintes que 
potencializam essa obra literária para práticas que favorecem o desenvolvimento 
de competências necessárias para formação do leitor capaz de ler e interagir 
com os textos multimodalidades dos contextos atuais. 

Observamos que a arte tridimensional registrada por meio de imagens 
fotográficas na obra Construindo um sonho ampliam as possibilidades de 
criação e do imaginário do leitor, permitindo que ele se identifique com o 
que é visto e, por meio de associações com sua realidade, se veja capaz de 
identificar os elementos representados naquela imagem e a partir daí criar 
sentidos e desenvolver-se como um sujeito letrado visualmente.

Desse modo, entendemos que as imagens fotográficas presentes no livro 
analisado potencializam as possibilidades de leitura da arte tridimensional 
criada por Xavier, enfatizando suas características visuais, oferecendo ao leitor 
a possibilidade de interação pelo suporte livro e sua ampla exploração pelo 
professor, podendo se desdobrar em projetos pedagógicos que contemplem 
aprendizagens essenciais na fase da alfabetização e de letramento, especialmente 
o letramento visual tratado no presente discussão. 

Observamos que as orientações metodológicas trazidas pelo PNAIC 
permitem um melhor desenvolvimento e integração das atividades do ponto 
de vista da interdisciplinaridade, de modo que a prática da leitura para além 
das letras se mostra como um forte elo interdisciplinar, capaz de beneficiar as 
práticas de alfabetização e letramento. Sendo assim, identificamos também, 
na análise, oportunidades para um trabalho interdisciplinar que, se bem 
explorado pelo professor, considera os conhecimentos prévios dos alunos, gera 
questões para pesquisa e incentiva a curiosidade, sendo, por isso, aspectos que 
compõem uma prática significativa em que o estudante tem papel ativo na 
construção do conhecimento. 

Logo, compreendemos que o livro de imagem pode contribuir para a 
formação de leitores letrados visualmente, pois por meio da sensibilidade e do 
resgate da memória, o leitor identifica o que é visto e explora visualmente as 
imagens e seus elementos a partir de um diálogo e de interpretações de seus 
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possíveis significados. A prática de leitura de imagens colabora para habilitar o 
leitor a relacionar o que é visto com o que já é de seu conhecimento, resgatando 
memórias e lembranças com base nos conhecimentos e experiências prévias. 
Portanto, a prática de leitura de imagens dentro do suporte literário se mostra 
como um trabalho pedagógico que favorece a formação de um leitor letrado 
visualmente, capaz de refletir sobre o que vê, e assim desenvolver uma postura 
mais crítica e mais sensível sobre o mundo ao seu redor. 
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1 Considerações iniciais 

 [...] as fotos tornaram-se a tal ponto a experiência visual predominante 
que agora temos obras de arte  produzidas a fim de ser fotografadas. 

(SONTAG, 2004, p. 163) 

Imagens são representações capazes de provocar sensações que variam 
entre estranhamento e encantamento, espanto e comoção, repulsa e 

admiração, alegria e tristeza, enfim, comove, toca e por vezes, abala o leitor. 
Imagens em movimento ou estáticas, como as fotografias, promovem uma 
experiência visual, conforme descreve a epígrafe, visto que são mediadoras 
entre o leitor, a realidade e sua produção “[…] está vinculada ao domínio do 
simbólico […]” (RAMOS, 2012, p. 16). 

Ao trazermos a formação do leitor como foco de discussão, logo 
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pensamos na relação construída em textos escritos, o que remete às obras 
impressas, entretanto na sociedade contemporânea os escritos e as falas se 
misturam com imagens estáticas, como fotos, ilustrações, gráficos, infográficos, 
e/ou imagens em movimento, como os vídeos com sons, sonoplastias ou 
músicas (ROJO, 2014).

Diante disso, a criança se depara com o textual multimodal, temos 
um texto que relaciona imagem como forma de narrativa. Nessa vertente, a 
arte fotográfica desde seu surgimento tomou conta da nossa cultura visual, do 
marketing e dos sistemas de informação, decorando paredes, ilustrando textos 
e livros ou mesmo narrando histórias em livros de imagens, ou seja, ela “[...] 
transformou de modo decisivo as belas-artes tradicionais e as normas de gosto 
tradicionais, inclusive a própria ideia de obra de arte” (SONTAG, 2004, p. 
163). 

Sendo assim, apresentamos neste texto uma reflexão, com base em 
uma ação didática relativa à contação de histórias, que contempla a imagem 
fotográfica e o livro impresso como suporte. Essa ação didática desenvolveu-se 
a partir da prática de leitura de imagens fotográficas que compõem a obra de 
literatura infantil, classificada como livro de imagens O dia a dia de Dadá, do 
autor e ilustrador Marcelo Xavier. A atividade foi realizada com alunos do 2º 
ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de uma cidade do sul de 
Minas Gerais, no ano de 2019.

O texto pauta-se na influência do suporte da imagem extraídas das 
páginas de um livro e, posteriormente, apresentadas na obra original de 
literatura infantil no percurso de formação de leitores de imagens e que 
concebe a atividade de leitura como um ato de produção de sentidos, que 
ocorre mediante a interação entre o autor, na produção do texto (visual), o 
leitor e o suporte deste texto, seja ele o objeto livro ou não. Assim, compreende-
se que as práticas educativas a partir da literatura infantil requerem espaço e 
tempo privilegiados em sala de aula, de modo a proporcionar uma experiência 
significativa com a atividade leitora.

A proposta de realização da atividade de leitura de imagens teve 
por objetivo incentivar e desenvolver o prazer e a habilidade pela leitura 
considerando a educação do olhar e os multiletramentos. Para tanto 
desenvolveu-se estratégias de compreensão do conteúdo, por meio de uma 
atividade lúdica, significativa e motivadora em que os alunos participantes 
foram divididos em grupos e puderam ler, interpretar, organizar e narrar uma 
história com base nas imagens disponibilizadas a eles. 

Nesse sentido, as ações descritas no presente capítulo partem do 
pressuposto de que a atividade com a leitura de imagens fotográficas pode 
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ser desenvolvida em sala de aula permitindo a aproximação da criança com 
a narrativa e com a obra literária, além do incentivo ao hábito da leitura. 
Diante disso, elaboramos uma proposta de ação didática de leitura de imagens 
e de contação de histórias com imagens fotográficas impressas e distribuídas 
de forma aleatória, não pré-organizadas sequencialmente e, posteriormente, 
em um segundo momento, apresentadas dentro do suporte original, o livro 
impresso.

Como base teórica nos apoiamos nos estudos de Roger Chartier, 
Gavin Dudeney e Roxane Rojo e Susan Sontag sobre a materialidade do livro, 
os multiletramentos e imagem fotográfica. Para tanto, dividiu-se este texto 
em dois momentos, primeiramente apresentamos a fundamentação teórica 
que aborda conceitos sobre os multiletramentos, em seguida a realidade do 
professor na perspectiva dos multiletramentos e para finalizar expomos de 
forma descritiva a ação didática acompanhada de uma reflexão crítica das 
etapas do processo. 

2 Alguns conceitos sobre os multiletramentos 

A tecnologia desempenha papel de grande importância no intermédio e 
suporte de imagens, sendo assim não há como ignorar a relevância da presença 
do conteúdo digital e tecnológico bem como seu uso em meio às práticas 
educativas. Os alunos da atualidade necessitam alfabetizar-se visualmente, 
serem incentivados a manipulares diferentes textos, produzidos visualmente, 
impressos ou em multimídia, que por sua vez incorpora o letramento visual.

Os estudantes contemporâneos possuem necessidades diferentes às 
necessidades de estudantes dos séculos passados. As exigências provenientes 
da sociedade atual demandam que o aluno domine certas habilidades como, 
por exemplo, o trabalho em equipe, o pensamento crítico, a autonomia e 
a flexibilidade entre outras características. Nessa direção, destaca-se que 
letramentos são “[...] mais que habilidades ou competências individuais, são 
práticas sociais [...]”, esclarece Dudeney et. al. (2016, p. 18). Assim, compreende-
se multiletramento como o conceito ou termo que se dá ao letramento que 
abrange duas importantes multimodalidades: “[…] a multiculturalidade 
característica das sociedades globalizadas e a multimodalidade dos textos por 
meio dos quais esta se comunica e informa […]”, explica Rojo (2012, s.p.), 
que ainda acrescenta: 

[…] o conceito de multiletramentos – é bom enfatizar – aponta para dois tipos 
específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, 
principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das 
populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio 
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dos quais ela se informa e se comunica (ROJO, 2012, s.p.). 

Na perspectiva dos multiletramentos procuramos compreender as 
novas formas de configuração dos textos, a multiplicidade semiótica e o que 
isso provoca no leitor. Diante disso, consideramos que as imagens são textos, 
textos visuais que narram, comunicam e informam, como exemplo temos 
a fotografia como uma imagem que expressa uma narrativa visual. Com os 
avanços tecnológicos a fotografia se mostra ainda mais presente em nosso 
cotidiano, estão em todo lugar, seja pelo uso dos dispositivos digitais temos a 
possibilidade de facilmente registrar uma imagem, seja pelo acesso a câmeras 
fotográficas que se mostram cada vez mais potentes e fáceis de usar, sempre ao 
alcance das mãos do seu proprietário. 

A imagem fotográfica se caracteriza como uma arte e de acordo com 
Sontag (2004, p. 170) “[...] uma foto não é apenas uma imagem [...], uma 
interpretação do real; é também um vestígio, algo diretamente decalcado do 
real, como uma pegada ou uma máscara mortuária”. Sendo assim, torna-se 
importante ressaltar a consciência da prática de leitura de imagens bem como 
a potencialidade do ato de fotografar, uma vez que a imagem técnica mostra-
se como uma linguagem que expressa uma ideia, uma mensagem, uma marca 
que comprova e eterniza os traços de uma história, por meio do testemunho 
de culturas, fatos, estilos, ideologias, entre outros, para leitores e fotógrafos 
que nem sempre são letrados visualmente ou letrados em informação. 

Ao considerarmos que o texto imagem pode trazer diferentes 
informações ao leitor, Dudeney et.al. (2016, p. 39) discute sobre o “letramento 
em informação” como um dos mais importantes nos dias de hoje, pois se 
mostra como uma necessidade de compreender o que se vê e não somente 
assimilar conteúdos, o que aplica-se ao tratamento das imagens que nos 
rodeiam, narram, comunicam e informam. Segundo o autor, é fundamental 
que o leitor saiba questionar, duvidar, fazer perguntas, fazer pesquisas sobre a 
informação que o atinge, caso contrário pode tornar-se um alvo manipulável. 
Com isso, o leitor mostra-se capaz de refletir e ser crítico ao se deparar com 
as informações ao seu redor. Diante dessas novas exigências contemporâneas, 
faz-se necessário uma educação do olhar, como já referenciado nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais em 1997: 

O mundo atual caracteriza-se por uma utilização da visualidade em quantidades 
inigualáveis na história, criando um universo de exposição múltipla para os 
seres humanos, o que gera a necessidade de uma educação para saber perceber 
e distinguir sentimentos, sensações, ideias e qualidades (BRASIL, 1997, p. 45). 

Sabe-se que aprendemos a ler livros de imagens assim como aprendemos 
a ler os conteúdos escritos, por meio da prática e da assimilação dos exercícios 
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impostos pela cultura vigente. Para que a leitura aconteça, seja de um texto 
escrito ou das imagens nas páginas de um livro impresso, é necessária a ação de 
um leitor, que veja, decodifique, interprete, leia o que olha, dessa forma “[...] 
um texto só existe se houver um leitor para lhe dar um significado”, afirma 
Chartier (1998, p. 11). 

Além disso, observamos que o suporte apresentado para os alunos 
participantes da oficina influenciou no processo de compreensão leitora de 
seu conteúdo. Desse modo, constatamos que a materialidade afeta o processo 
de leitura, segundo Chartier (1998, p. 8) “mais do que nunca, historiadores de 
obras literárias e historiadores das práticas e partilhas culturais, têm consciência 
dos efeitos produzidos pelas formas materiais”.  

Compreende-se que o livro impresso além de se mostrar como um 
signo cultural é também entendido como um “[...] suporte de um sentido, 
transmitido pela imagem ou pelo texto” (CHARTIER e ROCHE, 1976, p. 
99). E é desse modo que buscamos trabalhar a potencialidade da imagem 
como uma narrativa, um texto multimodal capaz de informar e de comunicar 
mesmo quando apresentado fora do suporte estruturado do livro, objeto tal 
que se destacou com o surgimento das chamadas ciências humanas, porque 
este era “uma presa fácil para o estudo das palavras e dos signos”, acrescenta 
Chartier e Roche (1976, p. 111).

3 O professor na perspectiva dos multiletramentos 

Consideramos que a prática de leitura de imagens em sala de aula 
constitui-se como parte do processo de alfabetização visual, trata-se de uma 
oportunidade de estimular o ato de ver, decodificar, analisar e oralizar sobre 
o que está diante dos olhos daquele aluno. As atividades procuram estimular 
o ato de refletir sobre o conteúdo da imagem fotográfica e impressa e associá-
la ao seu mundo, uma vez que as imagens escolhidas para a atividade foram 
fotografias que narravam uma história da literatura infantil composta por 
elementos familiares ao universo das crianças participantes da atividade em 
questão. 

 É relevante entender também que todo livro infantil, objeto artístico, 
caracteriza-se por se constituírem objetos complexos, por terem “[...] um 
grande número de unidade interagindo de modo imprevisível, de maneira que 
o todo não é a soma das partes, mas configuração tomada em determinado 
momento de relação do sujeito (leitor) com o objeto (livro)” (CORRÊA, 
2008, p. 91). Nesse objeto artístico, Corrêa (2008) ressalta que as imagens 
não meras representações explicativas ou ilustrativas e, sim, ampliam as 



170
Cristina R. Eliezer  |  Alex Jr. Bilhoto Faria  |  Rafael Carlos L. da Silva

possibilidades significativas do verbal. A autora afirma também que:
[...] o livro infantil constitui um conjunto de sistemas semióticos, porque, além 
do verbal e da ilustração – que pode se subdividir em outras tantas linguagens, 
conforme a(s) técnica(s) utilizada(s) – existe ainda um projeto gráfico a se 
considerar, com uma variação de tamanhos e formatos, a profusão de cores, 
etc.” (CORRÊA, 2008, p. 92).

Diante disso, podemos compreender a necessidade uma prática 
educativa que contemple as multimodalidades textuais tão presentes 
atualmente, que interligam diferentes linguagens, o que exige, segundo Rojo 
(2012), não mais somente o letramento com foco na escrita, mas sim uma 
prática que abarque também todas as linguagens. Para isso, as tecnologias 
podem ser aliadas no processo de ensino e aprendizagem nas escolas e o 
professor um importante potencializador dessa interação. 

No contexto específico deste relato, de uso da imagem fotográfica e 
livro imagem infantil, o professor não deve somente apresentar o objeto livro 
aos seus alunos, mas criar diferentes possibilidades para o seu uso, ampliando 
e variando o acesso ao seu conteúdo bem como as formas como chega aos seus 
leitores. 

Diante disso, ressaltamos a importância do trabalho pedagógico com 
a leitura do texto visual em sala de aula e a potencialidade do uso do livro 
de imagem para crianças. Com relação à ação didática realizada em sala de 
aula, relatada a seguir, verificamos que a professora apresentou a fotografia aos 
seus alunos de uma forma inusitada, as imagens eram registros de esculturas 
criadas por Marcelo Xavier, bonecos feitos de massinha colorida de modelar, 
um material familiar às crianças daquela faixa etária. As imagens fotográficas 
foram distribuídas de forma aleatória para os alunos de uma mesma turma. 
Estas crianças, foram divididas em grupos e cada grupo pôde organizar o 
material impresso na sequência que desejasse. 

   No trabalho pedagógico com a leitura, devemos proporcionar 
práticas variadas que contemplem não somente a modalidade do texto 
escrito, mas textos multimodais que permitam ampliar a formas de uso da 
língua. Destacamos assim, a importância de o professor permitir por meio de 
atividades um espaço para as crianças ativarem seus conhecimentos prévios 
e, assim, reorganizá-los, ressignificá-los e ampliá-los. Com base em Dudeney 
et.al. (2016, p. 18), “[...] a verdadeira noção de letramento se baseia na língua 
[...] todos os letramentos se conectam com a comunicação de sentidos, seja por 
meio da linguagem, seja por outros canais, frequentemente complementares”. 
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4 Conhecendo o percurso da ação didática 

A atividade com leitura de imagens foi desenvolvida em duas etapas. 
Em um primeiro momento os alunos foram separados em grupos para que 
pudessem observar, contar a história e realizar um registro escrito da narrativa 
com base nas imagens soltas que foram entregues aleatoriamente. Em um 
segundo momento foi apresentado aos alunos o livro de imagem para que, 
com a mediação da professora como escriba, contassem a história narrada a 
partir da leitura de imagens. 

A ação didática descrita foi realizada com alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola da rede pública municipal de uma cidade do 
Sul de Minas Gerais. A turma era composta por 21 crianças com a faixa 
etária de 7 anos de idade, mostrando-se heterogênea por apresentar alunos 
com habilidades variadas com relação à escrita e à leitura. Nesse sentido, as 
atividades foram pensadas de maneira a envolver as crianças permitindo a 
participação de todos. 

No primeiro momento, a professora convidou todos os alunos a 
se sentarem em um círculo no chão, apresentou para todos a proposta da 
atividade que seria realizada coletivamente. A turma foi dividida em cinco 
grupos de quatro componentes cada, considerando a ausência de uma das 
crianças naquele dia. Após a organização, a professora explicou como seria o 
desenvolvimento da atividade, entregando a cada grupo as mesmas imagens 
impressas, fotocópias de 4 imagens do livro original que até o momento 
ainda não era de conhecimento dos alunos. Cada imagem consistia em uma 
fotografia que compunha a narrativa do livro de imagens O dia a dia de Dadá, 
do autor e ilustrador Marcelo Xavier, com registros de cenas criadas a partir 
de massinhas coloridas de modelar. 

Foram escolhidas 4 imagens da obra, xerocadas com cores, recortadas 
no formato quadrado e entregues para cada grupo de alunos, de modo 
que todos tiveram acesso às mesmas imagens soltas, no mesmo formato e 
dimensão, porém sem uma sequência pré-estipulada, deixando a critério dos 
alunos a criação de uma sequência com base na interpretação e compreensão 
do cada grupo. 

As orientações para a realização da atividade foi a seguinte: “Estas 
imagens são uma história. Que história é essa? Como ela começa? Como 
ela termina? O que acontece nessa história?”. Cada grupo escolheria entre 
seus componentes um escriba, um aluno com mais habilidade de escrita, 
intencionalmente colocado em cada grupo, caso fosse preciso a indicação da 
professora para exercer essa função. De acordo com o previsto pela professora, 
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quando solicitado um voluntário de cada grupo, estas mesmas crianças se 
prontificaram e com o apoio do restante da equipe, assumiram este posto. 
Observamos que no momento do registro escrito das histórias todos ajudaram 
o escriba, indicando letras de palavras e mudanças de linha. 

 A professora observou com atenção a dinâmica de cada grupo, 
verificou como as crianças estavam organizando as imagens, como aconteceu 
a participação de cada aluno e como foi o momento da escrita. Antes de 
iniciar a escrita da história, a escriba do grupo 2 perguntou: “Professora, 
mas cadê o título da história? Não tem”. A professora pediu para que todas as 
crianças prestassem atenção na pergunta da colega e perguntou como resolver 
a questão. Uma das crianças do mesmo grupo respondeu: “Vamos fazer um 
título!”

 A professora enfatizou no início das orientações a importância da 
participação de todos com a seguinte fala: “O trabalho é em grupo, o escriba só 
vai escrever a história que todos criaram juntos. Então, vocês precisam se organizar 
para realizar a tarefa”. Assim, para uma melhor organização e visando preservar 
a identidade dos alunos envolvidos na presente atividade, os grupos foram 
identificados pelos números: 1, 2, 3, 4 e 5. Abaixo, apresentamos as figuras4 
correspondentes às sequências escolhidas como forma de organização das 
imagens ao lado do texto produzido por cada grupo.

4  Fonte: Arquivo das pesquisadoras

Figura 1: Organização sequencial das 
imagens realizada pelos alunos do grupo 1

Figura 2: Narrativa escrita e composta 
pelos alunos do grupo 1
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Ao observar as imagens acima, percebemos que os alunos se 
identificaram como autores dos textos produzidos. Tal fenômeno apresenta-se 
como uma forma de posicionamento de posse assumido por eles com relação 
à narrativa. Ao passar pelos grupos, a professora observou que o Grupo 1, 
visando a participação de todos, decidiu que cada integrante faria a leitura 
de uma imagem, porém uma das crianças não pode colaborar pois estava 
ajudando o escriba naquela tarefa.

No Grupo 2 observamos que a sequência das imagens assemelha-se 
com a proposta do Grupo 1, entretanto a disposição de duas das imagens é 
alternada. Observou-se que todos os participantes se envolveram igualmente 
no processo de produção de narrativa a partir das imagens, bem como 
auxiliaram o escriba respondendo as dúvidas que surgiram relacionadas à 
escrita de algumas palavras.

Figura 3: Organização sequencial das 
imagens realizada pelos alunos do grupo 2

Figura 4: Narrativa escrita e composta 
pelos alunos do grupo 2
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No Grupo 3 notamos que a disposição das imagens seguiu uma 
orientação espacial diferenciada, também houve o envolvimento de todos 
sendo que em um determinado momento, uma das crianças se aborreceu e 
saiu do grupo dizendo que ninguém escutava as suas ideias, o que não durou 
muito tempo, pois logo voltou a participar da escrita.

No Grupo 4 uma das crianças não aceitou a organização das imagens. 
Para essa criança, a história tinha que começar com a menina dormindo e 

Figura 5: Organização sequencial das 
imagens realizada pelos alunos do grupo 3

Figura 6: Narrativa escrita e composta 
pelos alunos do grupo 3

Figura 7: Organização sequencial das 
imagens realizada pelos alunos do grupo 4

Figura 8: Narrativa escrita e composta 
pelos alunos do grupo 4
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depois acordando. As demais crianças do grupo não concordaram com 
ela. A professora perguntou então como a situação poderia ser resolvida, e 
sugeriu que fizessem a história escolhida pela maior parte do grupo e depois 
esta criança que discordava dos colegas teria a oportunidade de contar a sua 
própria versão da história, no entanto, a proposta não foi aceita e a criança se 
isolou dos demais colegas. 

 

No Grupo 5 todas as crianças participaram na criação da história, 
embora uma delas tenha ficado mais distante apenas observando o que 
estava acontecendo no grupo. Em seguida, a criança do Grupo 4 que não 
concordava com a organização das imagens chamou a professora e disse que 
pediu desculpas para os colegas, completando: “Já até dei minha uma boa 
ideia”, apontando para o título.  

Verificamos que na maioria dos grupos, na organização das sequências 
da narrativa visual, a imagem da menina acordando dá início à narrativa, 
seguida pela cena da escola e depois pela imagem do brincar. Apenas o Grupo 
5, escolhe a imagem da menina dormindo como a primeira cena da narrativa. 
Os demais grupos, selecionaram a cena do dormir como a última, sendo a 
primeira da sequência a imagem em que a personagem acorda. O Grupo 3 foi 
o único que deu um nome para a menina das imagens: Luíza.

Nesse primeiro momento da ação didática, notamos que os grupos 
não se atentaram aos detalhes das fotografias, mantendo o foco apenas no 
que acontecia com a personagem ilustrada. Entretanto, o Grupo 5 descreve 
no texto que a menina acordou com o passarinho, sendo este um detalhe 

Figura 9: Organização sequencial das 
imagens realizada pelos alunos do grupo 5

Figura 10: Narrativa escrita e composta 
pelos alunos do grupo 5
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diferenciado que os outros grupos não mencionaram. 
Após a realização dessa atividade, demos início ao segundo momento 

da ação didática. Considerando o fato de que a materialidade do objeto livro 
afeta a interação com o seu conteúdo, nesta nova etapa, a obra original O dia 
a dia de Dadá foi apresentada às crianças. A professora informou que era um 
livro diferente do que costumava ler para elas, referindo-se ao fato de que 
aquele livro não continha registros escritos, mas somente o texto visual, sendo 
este classificado como um livro de imagem. As crianças logo disseram: “É um 
livro de imagens e não tem escrito!”. Em seguida, uma das crianças completou: 
“É a gente que conta a história”.

Para Chartier (1998), o livro é um objeto cujas formas afetam o 
processo de interação, produzem efeitos tanto para quem lê e manuseia a obra 
quanto para quem narra em voz alta, no caso do mediador. Assim, o autor 
declara: “As obras, os discursos, só existem quando se tornam realidades físicas 
inscritas sobre as páginas de um livro, transmitidas por uma voz que lê ou 
narra, declamadas num palco de teatro” (CHARTIER, 1998, p. 9).

Assim, ao apresentar a capa do livro, as crianças imediatamente 
identificaram que se tratava das imagens trabalhadas na aula anterior. 
Todos leram juntos o título da história e na sequência comentaram: “Ela 
está acordando e uma boneca imitando”. A professora orientou que primeiro 
mostraria as páginas do livro, incentivando às crianças a observarem cada 
página com atenção e de forma livre relatarem o que era visto. 

Ao abrir a primeira página, os comentários foram os seguintes: “Ela está 
dormindo! Está de noite...” A professora pergunta: “Por que vocês sabem que está 
de noite?” e as respostas foram as seguintes: “A janela está escura, tem estrelas.” 
Outras observações foram feitas pelas crianças quanto à primeira página: “Tem 
um gatinho, de verdade!”, “Boneca!”

Depois de observarem que logo na primeira cena a personagem 
acorda passaram para a leitura da segunda página e identificaram: “[...] o gato 
penteando o pêlo”, “a boneca também acordou”. Na sequência comentaram que a 
menina estava escovando os dentes e que: “o gato tá fazendo as necessidades...”.

Dando continuidade a troca de páginas, relataram: “A menina tá 
tomando café e a boneca... o gato comendo!”. Ao ver a quarta página do livro, as 
crianças fizeram as seguintes observações: “A menina foi estudar... e a boneca 
e o gato imitando... o gato e a boneca só imitam!”. Em seguida relataram o que 
observaram nas três últimas páginas da narrativa: “A menina tá tocando piano, 
a boneca imita e o gato no violino.”. “Agora a menina está brincando e a boneca 
está imitando ela... o gato tá lendo.” “A menina foi dormir”. Uma das crianças 
finalizou: “E recomeça tudo de novo!”
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Naquele dia as crianças estavam bem mais agitadas do que o habitual, 
então antes de finalizar aquele momento, uma observação feita por uma das 
crianças chamou atenção da professora: “Professora, eu não entendo: por que 
toda noite some os brinquedos? Ela acorda e os brinquedos não estão mais no chão.” 
A professora perguntou a todos: “O que será que acontece?” Uma das crianças 
arriscou: “ela guarda.” A professora continua: “Mas quando os brinquedos ainda 
estão espalhados Dadá já está dormindo. O que será que acontece?”. A professora 
encerrou as discussões daquele dia a fim de retomá-las na aula seguinte e então 
iniciar a produção coletiva da história com base na leitura da obra impressa 
original de Xavier.

Retomando a atividade com o livro no dia seguinte, a professora 
reapresentou o livro O dia a dia de Dadá e propôs a produção coletiva da 
história lida por todos em sala de aula. Mas antes, retomou o questionamento 
sobre o porquê de os brinquedos espalhados no quarto à noite desaparecem 
pela manhã, quando Dadá, personagem da história, acordava. Uma criança 
pensou que as estrelas guardavam o brinquedo à noite. Outra disse que a 
mãe poderia ter ido no quarto da menina e guardado. Uma outra criança 
questionou que as estrelas não poderiam ter guardado pois elas ficam no céu. 
A partir desta discussão, as crianças criaram outra hipótese: “as estrelas são 
brinquedos também”. 

Em seguida, a professora deu início à produção coletiva, sendo 
ela mesma a escriba. As crianças mostraram-se eufóricas, levantando-se e 
aproximando-se do livro para observarem o que poderia ter acontecido. 
Algumas crianças disseram que ali na primeira página apareciam anões, assim 
decidiram que os brinquedos eram guardados pelos anões que gostavam 
de ajudar as pessoas. Também relacionaram os anões a uma outra história 
contada anteriormente em sala de aula naquele mesmo ano letivo, em que 
os personagens eram semelhantes aos encontrados na obra de Xavier. Então, 
chegaram a um consenso sobre o mistério dos brinquedos guardados que 
tanto inquietava as crianças. E a história criada coletivamente ficou conforme 
descrita abaixo:

O dia a dia de Dadá

 Era uma vez uma menina que chamava Dadá. Ela estava dormindo. Enquanto 
Dadá dormia, os cinco anões que gostavam de ajudar, vinham e guardavam os brinquedos 
de Dadá e iam embora.
 Dadá acordou cedo para ir à escola. Ela tinha um gato amigo, que se chamava 
Azulzinho, e também uma boneca amiga, a Florzinha. Dadá foi ao banheiro, escovar os 
dentes, e a boneca sempre imitava. O gato também usou o banheiro.
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 Dadá, o gato e boneca foram tomar café e foram para a escola, aprender as 
formas geométricas.
 Dadá e seus amigos foram para a aula de música. Dadá toca piano, a boneca 
também, e o gato toca violino. Eles tocaram muitas músicas belas. 
 Depois, Dadá foi com seus amigos para casa e fizeram uma enorme bagunça, 
espalhando os brinquedos para brincarem.
Como anoiteceu, Dadá ficou cansada, foi tomar banho, jantar, escovar os dentes, apagou 
a luz e foi dormir para descansar e começar um novo dia de Dadá. 

Após a leitura do texto criado coletivamente, os alunos constataram 
que no livro havia outras páginas que não viram no primeiro momento da 
ação didática. Além disso, a professora percebeu que a cada novo contato com 
o livro as crianças descobriam novos elementos nas imagens. Frente a isso, 
verificamos que por meio da mediação da professora e do trabalho com o livro 
impresso as crianças produziram um texto com mais detalhes, se comparado 
ao primeiro texto produzido no primeiro momento da atividade, criado em 
grupos com base em imagens aleatórias.

5 Considerações finais 

Considerando que a proposta da ação didática aqui relatada pautou-se 
na influência do suporte das imagens fotográficas extraídas das páginas de um 
livro e, posteriormente, apresentadas na obra original de literatura infantil, a 
ação didática aqui relatada possibilitou às crianças vivenciarem a experiência 
de ler imagens fotográficas de duas maneiras distintas. O livro de literatura 
infantil utilizado oportunizou às crianças perceberem e experimentarem 
diferentes ideias sobre o que observaram, como a organização da sequência de 
fotografias, no primeiro momento em grupos, a leitura do livro de imagem e 
a produção textual coletiva. 

Ao analisarmos as sequencias de imagens estipuladas pelos grupos, 
verificamos que nem todos as organizaram da mesma forma, resultando em 
narrativas diferentes, considerando que cada fotografia representava uma cena, 
um acontecimento da história. Nesse sentido, constatamos que um mesmo 
texto visual pode ser interpretado de maneiras diferentes, com perspectivas 
que variam de acordo com o leitor e com o contexto, entre outros artifícios 
que envolvem o momento e a compreensão leitora. Porém, ressaltamos que 
“o essencial é compreender como os mesmos textos podem ser diversamente 
apreendidos, manejados e compreendidos” (CHARTIER, 1998, p. 16). 

Observamos que as ações descritas no desenvolvimento das atividades 
favoreceram a aproximação das crianças com a narrativa e com a obra literária, 
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além de promover o incentivo ao hábito da leitura em uma turma na qual a 
maioria das crianças ainda estão em uma fase de desenvolvimento da leitura 
fluentemente. 

Por meio da ação didática relatada, percebemos que a arte ilustrativa com 
fotografias mostrou-se como um forte artifício para construir histórias, sendo 
que a imagem técnica traz a aparência semelhante ao que o objeto fotografado 
representa e devido a esse aspecto tal representação torna-se reconhecível aos 
olhos de quem lê. As crianças organizadas em grupos, realizaram as atividades 
demonstrando prazer e deleite, desenvolveram a leitura interpretativa das 
imagens e por fim produziram textos coerentes com a sequência das imagens 
organizadas. No primeiro momento da proposta, percebemos que houve uma 
participação ativa e interesse de todas as crianças envolvidas na atividade. 

No segundo momento da ação didática, quando a obra O dia a dia 
de Dadá foi apresentada com a mediação da professora, notamos que a cada 
troca de página as crianças observaram as imagens com mais atenção aos 
detalhes, manifestando surpresa a cada novo elemento percebido. A realização 
da leitura da obra, com todas as crianças sentadas em círculo, estimulou 
um olhar interessado e atento de todos, o que resultou em uma produção 
textual coletiva rica em descrições e acréscimos. Nesse sentido, destacamos 
que aprender a arte de olhar implica em aprender a decodificar o conteúdo da 
imagem, compreendendo-a e aceitando-a como um espaço para interpretação, 
deixando-se tocar por sentimentos e lembranças, consentindo seu convite à 
reflexão.

Portanto, constatamos que a atividade se mostrou de caráter significativo 
e motivador, pois proporcionou o envolvimento de todos os alunos de forma 
brincante, por meio da promoção da prática de leitura de imagens e da leitura 
literária favorecendo o desenvolvimento da educação do olhar, da oralidade e 
dos múltiplos letramentos. 

Enfim, como compreendido por Rojo (2012), os tempos atuais com seus 
textos multimodais, que interligam as diferentes linguagens, exigem mais que o 
letramento somente verbal e, sim, aquele que contemple as diferentes linguagens 
e expressões culturais, portanto o multiletramento. A obra de literatura infantil 
escolhida para esta ação didática contempla características que podem favorecer 
a alfabetização visual, em uma perspectiva de multiletramento, de crianças nos 
anos iniciais da educação básica, afinal como destacado por Corrêa (2008), o 
livro infantil se constitui em um conjunto de sistemas semióticos. Com isso, 
as fotografias que compõem esta obra foram utilizadas na potencialidade da 
imagem como narrativa, capazes de informar e de comunicar mesmo quando 
apresentadas fora do suporte estruturado do livro.
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“OS DONOS DO ENSINO!?” PROBLEMATIZANDO 
A PRIORIDADE E A HIPOTÉTICA LEGITIMIDADE 

NATURAL DE SURDOS PARA O ENSINO DE LIBRAS E 
DE SURDOS

Rafael Carlos Lima da Silva1

1 Considerações iniciais

No ano de 2002, a Língua Brasileira de Sinais-Libras2 foi 
oficializada em todo território nacional por meio da Lei nº 

10.436 e, posteriormente, regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005. Após 
a promulgação dessas legislações, contrapondo-se ao discurso que concebe 
as pessoas surdas pela perspectiva da filosofia do Oralismo3, há a concepção 
dessas pessoas pela filosofia do Bilinguismo (QUADROS, 2015). Enaltecendo 
a cultura, identidade surda e a língua sinalizada, na abordagem do Bilinguismo, 
a Libras é compreendida como língua natural – primeira língua e, a Língua 
Portuguesa – modalidade escrita, a segunda língua das pessoas surdas (ibidem). 

Dessa maneira, em relação à educação de surdos, existem duas 
perspectivas, a saber: inclusiva e bilíngue. Na primeira, os surdos estão 
nas instituições inclusivas em que, raramente, ocorre valorização das 
particularidades linguística e cultural dos estudantes surdos, da Libras; e, desse 
modo, a inclusão de surdos é reduzida à presença de tradutores-intérpretes de 
Libras (COSTA-RENDERS, 2016). Na educação bilíngue, em tese, a Libras 
deve ser utilizada como língua de instrução durante o processo educativo de 
surdos (BRASIL, 2005). Contudo, a educação bilíngue de estudantes surdos 
não se reduz à presença de Libras nas instituições de ensino, pois, de modo 

1 Graduado em Pedagogia (FAETERJ-Bom Jesus do Itabapoana). Especialista em Libras 
(UNIASSELVI). Mestre em Educação (UFLA). Professor de Libras (Universidade Federal de 
Alfenas-UNIFAL|MG). Graduando em Pedagogia Bilíngue: Libras-Língua Portuguesa (INES/
UFLA). E-mail: rafael.silva@unifal-mg.edu.br

2 A Libras não substitui a modalidade escrita da Língua Portuguesa (BRASIL, 2002).
3 A filosofia do Oralismo na educação de surdos, ancora-se no entendimento que as pessoas surdas 

necessitam aprender e reproduzir, prioritariamente, a língua oral e escrita do país (SANTANA, 
2007). 
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mais amplo, envolve questões políticas, econômicas e sociais (QUADROS, 
2015). Nessa perspectiva, os estudos produzidos na área da educação de 
surdos, convergem para o entendimento da educação bilíngue como mais 
viável para estudantes surdos.

Para subsidiar a educação bilíngue de estudantes surdos, em escolas 
ou classes bilíngues, em relação ao ensino de Libras e educação de surdos, 
atualmente, existem dois cursos de formação superior a nível de graduação: 
Letras-Libras e Pedagogia Bilíngue (BRASIL, 2005). Consta no Decreto nº 
5.626/2005, que as pessoas surdas possuem “prioridade” para ingresso nos 
cursos de Letras-Libras, Pedagogia Bilíngue e para ministrarem a disciplina 
de Libras. Para o contexto deste trabalho, nos limitamos até este trecho do 
Decreto supracitado que determina “prioridade” às pessoas surdas para o 
ensino de Libras. Conforme demostraremos adiante, diversas pesquisas, com 
variadas justificativas, ratificam a legislação. 

Nesse sentido, problematizando alguns dos argumentos de pesquisas 
realizadas no âmbito do ensino de Libras e da educação de surdos, sem 
paixões, o objetivo deste trabalho é discutir acerca da prioridade e a hipotética 
legitimidade “natural” de surdos professores de Libras4 e de surdos. Para isso, 
além dessas considerações iniciais e finais, organizamos o texto em mais duas 
seções. Na primeira, discutimos sobre o lugar de estudantes e professores no 
processo de ensino-aprendizagem de Libras, na tentativa de ponderar que o 
ensino e a aprendizagem são realidades intrínsecas e, ao mesmo tempo, ações 
individuais complexas. Na segunda parte, à luz da Linguística Aplicada crítica, 
discutimos sobre os discursos que atribuem prioridade e legitimidade natural 
aos surdos para o ensino de Libras e educação de surdos. 

2 Ensino-aprendizagem de libras: o lugar de professores e aprendizes

É extensa a quantidade de autores que versam sobre teorias de ensino 
e aprendizagem de línguas adicionais. Cada teoria, modelo e hipótese com 

4  A longo do texto, acompanhando Carvalho (2016, p. 139), ao invés de utilizarmos a expressão 
“professores surdos” utilizaremos a expressão “surdos professores”. Na primeira denominação 
“surdo” é adjetivo, se refere a cultura, identidade, e a comunidade surda. Nesse caso, as pessoas 
surdas são “vistas mais com foco em ‘ser surdo’ do que em ‘ser professor’, o que equivaleria 
a dizer: aquele ‘professor é surdo’ e não aquele ‘surdo é professor’. Pensar outra linguagem 
requer sair da palavra “surdo” como adjetivo para substantivo, falando em “surdo professor” 
que equivale à compreensão do surdo que assume a docência. Passamos a visualizar o conceito 
mais com ênfase no ‘ser professor’ do que no ‘ser surdo’.” (ibidem). De igual modo, quando 
necessário, utilizaremos a expressão “ouvintes professores”, ao invés de “professores ouvintes”. 
Acreditamos que ‘ser ouvinte’, também não pode ser utilizado como adjetivo para o ensino de 
Libras e/ou educação de surdos.
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sua forma e concepção, convergem para a aquisição e/ou aprendizagem de 
determinada língua. Porém, não é nossa pretensão discorrer detidamente sobre 
as variadas abordagens de ensinar e estratégias para aprender línguas. Nesta 
seção, nosso objetivo é descrever o lugar dos aprendizes e dos professores de 
Libras mediante o processo de ensino-aprendizagem – acerca dos professores/
ensino com um pouco mais de ênfase.

Em relação à aprendizagem, isto é, ao estudante/aprendiz/aluno, 
na contemporaneidade, os tempos, espaços e meios para aprender línguas 
são variados. De acordo com a disponibilidade de tempo, motivação e/
ou influências externas e externas aos aprendizes, as línguas podem ser 
aprendidas em contextos formais ou não-formais de ensino, sob a instrução de 
professores, com a utilização de tecnologias e demais artefatos culturais, por 
autoinstrução, interação com usuários da língua, entre outras possibilidades 
(MARTINEZ, 2009; PAIVA, 2014; FIGUEIREDO, 2019). No contexto de 
aprendizagem de Libras, da mesma maneira que ocorre com as línguas orais, 
aprender uma língua sinalizada é um processo complexo, demanda tempo e 
empenho por parte do aprendiz, principalmente, considerando a modalidade 
linguística visual-motora da língua (NASCIMENTO; BATAGLIN, 2018). 
Não obstante, os aprendizes de Libras possuem diferentes objetivos, interesses 
pessoais, sociais, profissionais e diferentes estratégias para aprender a língua e, 
conforme destaca Gesser (2012):

o aprendiz de línguas, além de apresentar preferências, marcadas pelos estilos 
cognitivos e pelo uso de estratégias para facilitar o aprendizado de uma nova 
língua, também é influenciado por suas experiências de vida, trazendo para 
o aprendizado seus anseios, metas e crenças, que afetam em grande medida 
suas atitudes em relação à Libras e, igualmente, a seu próprio aprendizado 
(GESSER, 2012, p. 67).

A partir da leitura do trecho acima, verifica-se que, aprender “não é 
uma simples passagem do plano externo para o interno, pois a internalização 
abrange transformação individual que depende do modo pelo qual o sujeito 
significa suas experiências” (ALBRES, 2016, p. 122). Sendo um processo 
complexo, não é possível saber com exatidão as condições, como, se e quando 
acontece a aquisição-aprendizagem de línguas por parte do aprendiz. De 
modo geral, os estudiosos da área argumentam ser necessário que o aprendiz 
esteja pré-disposto a aprender e que vários fatores interferem na motivação 
para e durante a aprendizagem (MARTINEZ, 2009; SCHWARTZ, 2014). 
Assim, verifica-se que o aprendizado de línguas – de sinais ou orais, é um 
processo de longo prazo, sem resultados imediatos.

Nessa direção, em relação ao ensino de línguas, por parte dos professores, 
é importante conhecimentos advindos da Linguística Aplicada, doravante 
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LA. Esses conhecimentos buscam relacionar os métodos e/ou abordagens 
de ensino com objetivo de demonstrarem “como o papel do professor foi 
se modificando, desde o surgimento da LA até o que se convencionou 
chamar, hoje, de Pós-método” (LOPES; SALLES; PALLÚ, 2018, p. 281). 
O pós-método, no processo de ensino-aprendizagem de línguas, significa a 
necessidade de o ensino ser contextualizado e situado dentro de um contexto 
específico, sem a imposição de métodos infalíveis e universais por parte do 
professor (ibidem). Aproximando as discussões de pós-método do processo 
de ensino-aprendizagem de Libras, Bernardino, Pereira e Passos (2018, p. 28) 
discutem que, para potencializar o desempenho dos aprendizes, os professores 
de Libras necessitam se fundamentar “numa concepção de língua, a qual 
responderá pelo método que será adotado no ensino” e repensarem “todo o 
tempo sua forma de ensinar”. Esse repensar “todo o tempo” sobre a maneira de 
ensinar, pode aqui ser compreendido como professor reflexivo. Sucintamente, 
ser professor reflexivo significa refletir antes, durante e após o processo de 
ensino-aprendizagem para a contínua (re)construção de práticas didáticos-
pedagógicas envolvidas nesse processo (PIMENTA, 2012). 

Além de reflexivos, os professores necessitam ser pesquisadores da própria 
prática de ensino, pois, não há uma receita pronta, método ou abordagem 
perfeita para ensinar línguas. Sem se preocuparem apenas com o ato de ensinar 
em si, é sugerido aos professores de línguas que também reflitam quanto aos 
porquês, como, o que e para quê ensinar (CELANI, 2009). É necessário aos 
professores “conhecimento e domínios avançados da língua, mas também a 
habilidade de fazer esse conhecimento acessível e compreensível para o aluno” 
(SPADA, 2004, p. 3). No entanto, não é sempre que a utilização dos métodos 
de ensino já existentes, a criação de novas estratégias ou a abordagem de 
ensinar dos professores conseguem “a composição heterogênea dos contextos 
e das diferenças individuais dos aprendizes” (GESSER, 2012, p. 22). Desse 
modo, a maioria dos professores de línguas têm se sustentado na perspectiva 
sociocultural, na medida em que os docentes acreditam não ocuparem o lugar 
central no processo de ensino-aprendizagem e atuam de forma recíproca com 
os estudantes (FIGUEIREDO, 2019). Sobre a reciprocidade entre professores 
e estudantes, Andrade (2013) afirma que:

em relação ao ensino de línguas, sabendo que não é infalível e que não há como 
corresponder, precisamente, ao desejo de seus alunos na aprendizagem, aos 
conteúdos que eles almejam, ao vocabulário que requisitam, o professor pode, 
na (des)confiança de estar na língua/identidade do outro, ser também, de certa 
forma, um pouco o outro, gerindo os medos, a ansiedade, os “defeitos” tão 
demasiadamente humanos que constituem sua subjetividade e de seus alunos. 
Assim, talvez, possa contribuir para a criação de um papel diferenciado para 
o professor e para o estudo das línguas: a língua-identidade; a língua-desejo; 
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as línguas estrangeiras como modos diferentes do sujeito se dizer; a língua 
estranha e familiar, ao mesmo tempo; o ensino-aprendizagem que evoca o 
saber inconsciente; o professor-escolha; o professor-desejo. Só um aluno que 
vê representado em seu professor algumas dessas associações (ou outras que 
mobilizam seu desejo) pode estabelecer uma relação de sujeito suposto saber 
com ele, acreditando que o professor tenha um saber da/na língua que o aluno 
desconhece, mas que é desejado (ANDRADE, 2013, p. 240).

Nesse sentido, na perspectiva sociocultural, aprendizes e professores são 
participantes ativos no processo de ensino-aprendizagem. Mediante constante 
diálogo com os estudantes, os docentes refletem, orientam, motivam, 
investigam, avaliam e informam aos aprendizes sobre seus resultados, 
necessidades de melhoria, colocam-se em relação de alteridade e, não menos 
importante, apresentam a eles os progressos conquistados. De acordo com 
Figueiredo (2019), quando o ensino se baseia na perspectiva sociocultural, os 
professores estabelecem mútuo apoio com os aprendizes e, quando trabalham 
juntos, eles têm chances de discutirem sobre suas próprias dúvidas, de 
aprenderem juntos e de se ajudarem, de compartilharem conhecimentos.

Diante do exposto até aqui, observamos que o processo de ensino-
aprendizagem são realidades intrínsecas. Todavia, quando é possível 
apresentá-los com funções e executores distintos, acontece que, no 
primeiro caso, a ênfase está no professor, no ensino e, no segundo, a ênfase 
coloca-se no estudante/aprendiz/aluno, na aprendizagem (PIMENTA e 
ANASTASIOU, 2014). Observamos, ainda, que mesmo sendo utilizadas 
as mais variadas metodologias, diversas e modernas abordagens durante o 
ensino, “quem deve aprender é o aluno, não é o professor quem pode fazer 
o trabalho intelectual por ele” (CHARLOT, 2012, p. 112). Dizer que quem 
deve aprender é o estudante, equivale dizer que quem deve ensinar são os 
professores. Em absoluto, isso não significa reduzir o papel dos professores no 
processo de ensino-aprendizagem, ou então, atribuir somente ao estudante a 
responsabilidade por sua aprendizagem. Porém, Charlot destaca que “ensinar 
não é a mesma coisa que aprender, ainda que, muitas vezes, para fazer o aluno 
aprender, o professor tenha que ensinar” (ibidem). O autor esclarece que os 
professores só serão bem-sucedidos se os estudantes fizerem “o essencial no 
seu trabalho” e, ao extremo, se os estudantes “fracassam”, o mesmo acontece 
com os docentes. Contextualizando com o ensino e a aprendizagem de Libras, 
Gesser (2012) argumenta que:

os professores não podem interferir ou mudar um estilo cognitivo de 
aprendizagem de um aluno, mas podem trabalhar as estratégias, promovendo 
situações em aula que o aluno tenha um controle mais efetivo, isto é, 
incentivando o uso das estratégias mais eficazes (descartando as menos 
eficazes, portanto), ou mesmo ampliando o repertório delas para determinadas 
atividades (GESSER, 2012, p. 58).



186
Cristina R. Eliezer  |  Alex Jr. Bilhoto Faria  |  Rafael Carlos L. da Silva

Compreendemos, portanto, que tanto professores quanto aprendizes, 
são distintos em sua forma de ser, de perceber a realidade, nos ritmos, 
estratégias, interesses e motivação de ensinar ou de adquirir-aprender Libras. 
Cada um ocupa um lugar extremamente complexo para concretizar seus 
objetivos nos processos de ensino e aprendizagem. Aos professores, entre 
outras incumbências, cabe a tarefa de ensinarem e, ao mesmo tempo, refletirem 
sobre o processo de ensino e, (re)aprenderem continuamente a teoria e a 
prática didático-pedagógica para melhor condução do processo de ensino-
aprendizagem. Aos estudantes, a tarefa de se envolverem com o aprendizado 
e, trabalharem cognitivamente para que o conhecimento compartilhado 
pelos professores possa ser significativo, transformador e utilizado com 
responsabilidade, reflexão e criticidade. Professores e aprendizes de Libras 
trabalhando com reciprocidade, há significativas chances de sucesso no ensino 
e, indubitavelmente, na aprendizagem.

 Entretanto, conforme demonstraremos a seguir, em vez de buscarem 
propostas para o ensino de Libras que viabilizem novas ações metodológicas, 
didáticos-pedagógicas e, consequentemente, possibilidades de aprendizagem 
mais eficazes, os estudos acerca do processo de ensino-aprendizagem da Libras 
estão girando em torno da legitimidade entre surdos e ouvintes para o ensino 
da língua e a educação de surdos.

3 Ensino de Libras e educação de surdos: aproximação com os estudos 
da Linguística Aplicada Crítica

Em outro momento, discutimos sobre discursos que buscam legitimar 
a Libras como “propriedade” somente das pessoas surdas (SILVA, 2020). No 
caso do ensino de Libras e da educação de surdos, acontece o mesmo. Antes 
de prosseguir, destacamos que nosso objetivo é discutir acerca dos discursos 
que são as pessoas surdas que devem se apropriarem do ensino de Libras e 
da educação de surdos. Não se trata de avaliar méritos pessoais daqueles que 
aqui iremos discordar. São pessoas com vasta experiência na educação de 
surdos e nos estudos linguísticos da Libras. Contudo, isso não significa que 
suas opiniões – e as nossas também – não possam ser refletidas por outras 
perspectivas e problematizadas com criticidade. 

Desse modo, a proximidade crítica nos estudos da Linguística Aplicada, 
LA, significa dialogar com uma sociedade em transição, que não é fixa. Em 
busca da desconstrução de uma episteme ocidentalista que separa pesquisa, 
pesquisador e poder, a abordagem crítica na LA baseia-se na noção de que 
“o conhecimento vem algum lugar: o/a pesquisador/a e sua subjetividade são 
fundamentais” (MOITA LOPES; FABRÍCIO, 2019, p. 714). No entanto, 
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muito do conhecimento produzido “quando não passa por inferiorização 
alteritária, ainda opera com ideais de verdade e transparência do conhecimento” 
(ibidem). Portanto, faz parte do pensar e refletir a LA de maneira crítica “a 
reinvenção de modos de interrogação, a proximidade entre sujeito e objeto 
de pesquisa, e a implicação do/a pesquisador/a com o processo de produção 
do conhecimento” (ibidem, p. 718). Para evitar “um eterno jogo que pode 
ser chamado de mais-do-mesmo” (ibidem, p. 719), a proximidade crítica 
na LA se propõe a abrir mão de certezas ideológicas em uma sociedade em 
constante mudança em termos econômicos, políticos, culturais, linguísticos, 
entre outros.

Porém, divergente da proximidade crítica de pensar e refletir a LA, 
proposta por Moita Lopes e Fabrício (2019), a literatura que versa sobre 
o ensino de Libras e educação de surdos está eivada de vícios, ou seja, (re)
produzindo “mais-do-mesmo”. Existe uma quantidade considerável de 
discursos operando como ideais de verdade acerca da legitimidade de surdos 
e ouvintes para o ofício de ensinar Libras ou surdos. A fundamentação da 
legislação e dos pesquisadores é que as pessoas surdas são usuárias nativas da 
Libras. Por necessidade de espaço, para a discussão neste trabalho, destacamos 
as seguintes alocuções: (i) Decreto nº 5.626 que determina prioridade aos 
surdos para ministrarem a disciplina de Libras; (ii) as pessoas surdas possuem 
“legitimidade natural” para o ensino de Libras (REBOUÇAS, 2009, p. 97; 
ALBRES, 2016); (iii) os surdos professores são “modelos” de língua(gem) e 
identidade aos estudantes surdos (GESUELI, 2006; RANGEL; STUMPF, 
2015; CASTRO; MARQUES, 2017); e, (iv) os surdos professores de Libras 
quando ensinam estudantes surdos, garantem o processo de aquisição-
aprendizagem da língua e concretizam a educação bilíngue (QUADROS, 
2015; ALBRES, 2016). 

Iniciamos a discussão a partir do Decreto nº 5.626/2005. Conforme 
dito anteriormente, a legislação determina “prioridade” para os surdos 
ingressarem nos cursos de Letras-Libras, Pedagogia Bilíngue e para ministrarem 
a disciplina de Libras. Acreditamos que uma coisa é argumentar sobre a 
importância de surdos na educação de surdos, a criação de cursos acessíveis 
às pessoas surdas e, em certa medida, ser fomentado o ingresso dessas pessoas 
no mercado de trabalho; mas outra, diferente e independente da primeira, é 
atribuir prioridade aos surdos para o ensino de Libras, justificando que eles 
são “usuários dessa língua” (BRASIL, 2005). Todavia, é pertinente destacar 
que, na maioria das vezes, os legisladores são alheios às políticas linguísticas 
e, por isso, para versarem sobre o assunto, geralmente, eles recorrem aos 
pesquisadores de prestigiadas universidades (LEFFA; IRALLA, 2014). Pode 
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ser o que ocorreu com o caso de “prioridade” aos surdos para o ensino de 
Libras. Desconhecemos qualquer legislação brasileira que faça o mesmo 
em relação aos professores de outras línguas. Além da possível influência de 
pesquisadores(as), nossa hipótese é que os legisladores agiram na tentativa de 
eximir o Estado da responsabilidade de acessibilidade linguística aos surdos 
em demais cursos da educação superior. Em outras palavras: é mais oneroso, 
ao Estado, arcar com os custos de implementação da perspectiva bilíngue em 
cursos da educação superior e, financeiramente, custa menos concentrar a 
formação de surdos em apenas dois cursos.

Para discutir brevemente a hipótese suscitada, utilizamos a pesquisa de 
Silva e Gabardo (2018). Ao investigarem surdos que ingressaram e concluíram 
o curso de licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal do Paraná-
UFPR, entre os anos de 2015 e 2018, o objetivo do trabalho foi analisar entre 
os surdos os motivos de escolha do curso e suas expectativas profissionais. 
Inicialmente, as autoras discorrem que há muitos interessados na carreira de 
professores de Libras aguardando “a oportunidade de entrar para a academia” 
(ibidem, p. ?). Na sequência, em relação aos motivos de surdos ingressarem no 
curso, as autoras expuseram que há as pessoas surdas que “buscam a ampliação 
do conhecimento e pretendem se tornar um professor e outros que apenas 
querem estar inseridos em um grupo no qual encontram afinidade com a 
Língua”. Silva e Gabardo concluem expressando preocupação com o futuro 
da carreira de professores de Libras, visto que, entre os surdos egressos do 
curso de Letras-Libras em questão “a maioria não tem interesse em lecionar e 
ocupam o espaço de quem realmente quer seguir a profissão”. Desse modo, é 
possível dizer que nossa hipótese é confirmada, isto é, há surdos que almejam 
obter formação superior e seguir na carreira docente; porém, há aqueles 
que não possuem interesse na carreira, mas ingressam no curso de Letras-
Libras, pois esse curso é acessível e visto como oportunidade de interação 
entre usuários de Libras. Logo, o mesmo pode acontecer com outros cursos 
de formação superior, desde que, sejam acessíveis aos surdos – o que demanda 
investimento financeiro por parte do Estado.

Retomando, em relação à legitimidade dos surdos para o ensino de 
Libras, Rebouças (2009, p. 97) e Albres (2016, p. 84), respectivamente, 
argumentam que as pessoas surdas possuem ““legitimidade natural” para o 
ensino da própria língua” e, que, “dessa forma, os surdos se reafirmam como 
os donos da Libras e seus professores legítimos”. Albres (ibidem) enfatiza que 
“no âmbito do trabalho para os surdos, uma concepção de que o mais natural 
a eles é trabalhar no ensino da Libras, visto que são, predominantemente, os 
falantes nativos dessa língua”. No entanto, investigando o ensino de Libras 
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por docentes surdos, Albres reconhece que não é suficiente ser surdo e/ou 
usuário da língua para ensiná-la e, discorre que os surdos professores – e 
ouvintes também, “indicam precisar bastante é de um repertório de atividades 
práticas para aplicar em sala de aula” (ALBRES, 2016, p. 203). Nesse ínterim, 
a docência de Libras é muito mais que a natividade na língua, ser usuário dela. 
Além do conhecimento da Libras, sobre a língua, metodologias de ensino-
aprendizagem e saberes sobre a educação, os professores de Libras necessitam 
de habilidades didáticos-pedagógicas para tornar os conhecimentos acessíveis 
e compreensíveis aos estudantes.

A terceira questão, aqui problematizada, envolve os discursos que, 
exclusivamente, os surdos professores são ‘modelos’ identitário e linguístico 
aos estudantes surdos. Sob a perspectiva linguística, Gesueli (2006, p. 
285) discorre que, no contexto escolar, para os estudantes surdos, o surdo 
professor de Libras é “considerado “a referência” para o uso da língua; ou seja, 
a língua de sinais é tarefa e esfera de competência do professor surdo”. No 
entendimento da autora, quando os estudantes surdos começam a ser usuários 
de Libras e da Língua Portuguesa e a perceberem “que cada uma delas possui 
seu valor e sua função, eles se identificam como grupo usuário da língua de 
sinais, considerando o professor ouvinte, muitas vezes, fora desse grupo” 
(ibidem, p. 286). Porém, é preciso que essa exclusão e referência linguística 
sejam contextualizadas. O(a) ouvinte professor(a) ficou de fora do grupo (de 
surdos) em questão foi “por ter um conhecimento “dicionarizado” da língua e, 
portanto, não fluente” (ibidem, p. 284). Dessa maneira, a princípio, quando 
ouvintes professores de surdos ficam de fora do grupo de estudantes surdos 
usuários de Libras, é em relação à falta de fluência na língua para estabelecer 
um diálogo sistemático e consistente com os estudantes. É uma exclusão por 
questão linguística. A questão de exclusão dos professores de surdos como 
referência para estudantes surdos não está relacionada à condição biológica e/
ou identitária de ser surdo usuário de Libras, simplesmente.

Rangel e Stumpf (2015, p. 86) também afirmam existir uma relação 
“normal dos surdos entre si” para além dos processos críticos de interação com 
os ouvintes. As autoras argumentam que professor e estudante, utilizando 
uma língua em comum e, ambos sendo surdos, “os interesses e a visão de 
mundo passam a ser os mesmos”, de modo que, “a fluidez na comunicação 
possibilita as mais variadas trocas”. De fato, haverá ‘conforto’ e possibilidades 
de diálogos quando professor(a) e estudante utilizarem uma língua em comum, 
nesse caso, Libras. Mas concordar na totalidade com a afirmação de Rangel e 
Stumpf, seria igualmente dizer que professor(a) e estudante ouvintes possuem 
visão de mundo e interesses iguais, por conta de compartilharem a mesma 
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língua. Outrossim, sobre os surdos professores como referência de identidade 
aos estudantes surdos, Castro e Marques (2017) chegam à seguinte conclusão:

Esse profissional é alguém que mostra uma capacidade para a docência assim 
como os outros professores, mas, diferentemente dos ouvintes, serve de 
modelo de identidade, tanto para os alunos surdos, quanto para os alunos 
ouvintes, assim como expande várias possibilidades de referências. Um dos 
aspectos mais importantes observados, do nosso ponto de vista, é favorecer 
a aceitação do “ser surdo”, principalmente por parte dos alunos surdos que 
têm como referência sujeitos ouvintes e se sentem na posição de “ausência de 
algo” ou de incapacidade, provocando uma não aceitação do “ser surdo”. Com 
a presença do professor surdo essa aceitação pode ser favorecida (CASTRO; 
MARQUES, 2017, p. 133).

As autoras não esclarecem se os “professores ouvintes” mencionados 
são professores (usuários) de Libras ou não. De qualquer maneira, nos chama 
a atenção Castro e Marques destacarem que, “diferentemente dos ouvintes”, 
os surdos professores podem ser “modelos de identidade” para estudantes 
surdos e ouvintes; mas no entendimento das autoras, os ouvintes não podem 
ser ‘modelos’ aos estudantes surdos. Desse modo, por um lado, sem considerar 
que não são todos os surdos que se identificam com a identidade, cultura surda 
e/ou com a Libras, “autores surdos e ouvintes insistem na lógica unilateral, 
ou seja, fundamentam suas discussões como se houvesse uma cultura surda 
hegemônica, uma língua de sinais apenas ou uma história da humanidade 
surda” (KELMAN, 2015, p. 151). Por outro lado, é ignorado que o processo 
de ensino-aprendizagem de Libras – e outras disciplinas/línguas – é complexo e 
que fatores internos e externos aos professores e estudantes são influenciadores 
nesse processo. Ademais, embora seja importante o uso de Libras para os surdos 
(re)constituírem identidade(s), “não há relação direta entre língua específica e 
identidade específica”, pois identidade(s) “é o resultado de práticas discursivas 
e sociais em circunstâncias sócio-históricas particulares” (SANTANA, 2007, 
p. 43). 

Dando continuidade, discutimos agora sobre as afirmativas que os 
surdos professores quando ensinam estudantes surdos garantem o processo de 
aquisição-aprendizagem e concretizam a educação bilíngue. Nesse sentido, na 
perspectiva de Albres (2016, p. 124), os surdos possuem intenção de formar 
surdos professores para que eles possam assumir o ensino de Libras e “demais 
componentes curriculares na Educação Infantil e nos primeiros anos do ensino 
fundamental em escolas bilíngues ou em classes bilíngues, concretizando 
então uma educação bilíngue”. Com opinião semelhante, Quadros (2015) 
afirma que: 

são eles [os surdos] que sabem sobre a língua de sinais, são eles que sabem 
ensinar os surdos, são eles que são visuoespaciais. Com base nisso, a questão 
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da língua passa a ser também um instrumento de poder nas relações com 
as crianças e alunos surdos. Sendo a língua de sinais brasileira a língua de 
instrução, os professores surdos (e/ou instrutores surdos) são os que mais 
dominam a língua. Quando são professores, são os mais indicados para 
garantirem o processo de aquisição da língua. Mesmo havendo professores 
ouvintes altamente qualificados e sinalizantes da língua de sinais, eles passam a 
ter um status diferenciado diante dos professores surdos (QUADROS, 2015, 
p. 194).

Paradoxalmente, as autoras concluem seus trabalhos afirmando que 
“a certeza dos limites existentes nas fronteiras entre o mundo dos surdos e 
o mundo dos ouvintes possibilitará um equilíbrio nas relações de poder e 
de possibilidades de negociação” (QUADROS, 2015, p. 194) e, que “o ato 
responsável e ético de ensinar (ser professor) deve permear as escolhas dos 
professores e ser pensado coletivamente, discutido no processo de formação” 
(ALBRES, 2016, p. 241). Ambas autoras evocam pelo equilíbrio das 
relações situadas no campo de poder político e social entre surdos e ouvintes 
professores de Libras e de surdos. No entanto, acreditamos ser difícil criar 
possibilidades de negociação e ocorrer equilíbrio nas relações de poder entre 
os professores de Libras e de surdos se, teoricamente, justifica-se que surdos 
docentes são superiores aos ouvintes – mesmo os últimos sendo usuários de 
Libras e profissionais “altamentente qualificados”. 

Além disso, Quadros (2015) e Albres (2016) não demonstraram como 
foi possível chegar à conclusão de que os surdos são melhores professores 
de Libras ou de surdos e, em que medida, eles garantem a concretização da 
educação bilíngue de estudantes surdos. Não identificamos os parâmetros 
utilizados para definir o quanto e como os surdos professores de Libras são 
mais qualificados que os ouvintes – e vice-versa, se existe uma hierarquização 
nos campos dos estudos pedagógicos e linguísticos para o ensino de línguas 
de sinais entre surdos e ouvintes e, sobretudo, como foi possível concluir 
ser os surdos professores que irão garantir aos estudantes surdos o processo 
de aquisição-aprendizagem da Libras, a efetivação da educação bilíngue, 
considerando que sob o ponto de vista cognitivo, a aprendizagem é algo 
relacionado ao estudante.

Discutindo um pouco mais sobre as afirmações de Quadros (2015) 
e Albres (2016), de que os surdos professores garantem a aprendizagem de 
Libras e/ou de surdos e concretizam a educação bilíngue, recorremos ao 
trabalho de Junior e Stumpf (2015) para a primeira afirmativa e de Vieira 
(2016) para a segunda. O objetivo da pesquisa de Junior e Stumpf (2015) 
foi verificar as alterações nos parâmetros fonológicos da Libras durante a 
produção dos sinais em adultos ouvintes aprendizes da língua como segunda 
língua. A investigação foi realizada no curso de Letras-Libras (licenciatura e 
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bacharelado) da Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, com 6 (seis) 
estudantes ouvintes das disciplinas de Libras Iniciante, Pré-intermediário e 
Intermediário ministradas por surdos. Após analisar as produções de sinais 
dos aprendizes, os autores concluíram que “todos os sinais foram produzidos 
de forma inadequada quanto aos parâmetros fonológicos” (ibidem, p. 96, grifo 
nosso). Nesse sentido, a aquisição-aprendizagem de Libras por ouvintes é 
análogo ao processo de aquisição-aprendizagem da língua por crianças surdas 
(QUADROS, 2017). 

A partir da pesquisa de Junior e Stumpf (2015), o que problematizamos, 
portanto, é o fato de surdos professores de Libras ensinarem ouvintes e, ainda 
assim, o processo de aquisição-aprendizagem da língua não ocorrer de forma 
adequada. Ora, se os surdos professores de Libras são “os mais indicados 
para garantirem o processo de aquisição da língua” aos estudantes surdos 
(QUADROS, 2015, p. 194) e, considerando que o processo de aquisição da 
Libras por aprendizes ouvintes é análogo à aquisição-aprendizagem de surdos 
(QUADROS, 2017), é dedutível que surdos professores de Libras haveriam 
de garantir a aquisição-aprendizagem da língua aos estudantes ouvintes, da 
mesma maneira que garantem a aquisição-aprendizagem da língua aos surdos. 
Sumariamente, isso demonstra que a garantia de aquisição-aprendizagem 
de Libras não está relacionada exclusivamente à figura ou ao trabalho dos 
professores, pois, os aprendizes, também possuem características individuais 
para assimilarem o que é ensinado e se envolverem com a aprendizagem. Agora, 
sobre a afirmação de Albres (2016), de que os surdos concretizam a educação 
bilíngue de estudantes surdos, em síntese, sobre a filosofia do Bilinguismo na 
educação de surdos, Vieira (2016) pondera que:

o que caracteriza o bilinguismo e uma educação significativa para os surdos, 
não se restringe ao acesso a um surdo adulto na escola sem dar a ele condições 
de participação no processo e planejamento das atividades, nem garantir a 
presença de intérpretes em espaços com crianças surdas que estão em fase de 
aquisição de Libras e, muito menos, adaptar atividades colocando imagens, 
desenhos ou figuras ilustrativas com sinais. A consequência de um ensino 
bilíngue de fato mostra à sociedade que surdos são tão capazes de aprender 
quanto ouvintes; aos professores, que é possível trabalhar de maneira diferente 
explorando a condição visual propícia para a comunidade surda e, aos surdos, 
que a escola é, sim, o lugar deles (VIEIRA, 2016, p. 199).

Nesse sentido, a educação bilíngue e a aquisição-aprendizagem de 
Libras de estudantes surdos, não se reduz a presença de surdos professores 
nas instituições de ensino. Para o ensino de surdos e de Libras, os professores 
necessitam de fluência na língua para estabelecer diálogos com estudantes 
surdos, conhecimento linguístico da Libras e sobre a educação de modo 
amplo, e a educação de surdos, de modo restrito.
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Corroboramos que “as crianças surdas precisam ser expostas em 
contato primeiro com pessoas fluentes na língua de sinais, sejam seus pais, 
professores ou outros” (SACKS, 2010, p. 38). Contudo, sob o ponto de vista 
linguístico, “o simples contato linguístico com outros não é suficiente para nos 
fazer adotar as características linguísticas deles; há, também, uma questão de 
atitude e vontade” (GUY, 2001, p. 33). Assim, se o encontro/interação com 
usuários da mesma língua não é fator decisivo de aquisição-aprendizagem da 
língua, carece, por obviedade, de mais investigações a afirmativa de que os 
surdos professores garantem aos estudantes surdos a aquisição-aprendizagem 
da Libras. Sob o ponto de vista identitário, os surdos não têm somente a 
identidade surda a ser (re)construída (KELMAN, 2015); relacionado aos 
docentes, influenciando positiva ou negativamente, os professores são 
referências para todos os estudantes (BACKHEUSER, 1946). Sob o ponto 
de vista educacional, a docência necessita ser compreendida “como uma 
prática complexa, requer leituras culturais, políticas e pedagógicas a respeito 
dos objetos de ensino, dos contextos e dos sujeitos envolvidos” (ALMEIDA, 
2012, p. 98). Quanto à educação de surdos, os professores de surdos e de 
Libras são profissionais que “se identificam com o trabalho com surdos e por 
isso se envolvem profissionalmente e pedagogicamente” (MACHADO, 2015, 
p. 49). Por fim, para o processo de ensino-aprendizagem de Libras, além de 
contato com as comunidades surdas e usuários de Libras “os professores devem 
ter conhecimento do arsenal de teorias em torno da aprendizagem de segunda 
língua e suas respectivas metodologias” (GESSER, 2012, p. 75).

Diante dessas considerações, compreendemos que surdos e ouvintes 
professores, de Libras e/ou de surdos, necessitam de contato com a comunidade 
surda, com usuários de Libras, formação linguística e didático-pedagógica. 
Cada professor tem uma formação e experiências pessoal e profissional que 
permitem agregar saberes diferentes à prática docente. A ênfase na ideologia 
de distribuição de status entre surdos e ouvintes professores de Libras ou de 
surdos, beira o caos teórico entre os pares docentes e não guarda proximidade 
crítica com os estudos advindos da Linguística Aplicada.

4 Considerações em movimento

Não foi nossa finalidade nos posicionarmos contra ou a favor de 
pessoas surdas para o ensino de Libras e/ou de surdos, tampouco, a favor 
ou contra ouvintes. Neste trabalho, à luz da Linguística Aplicada, buscamos 
demostrar que, no processo de ensino-aprendizagem de Libras – e demais 
línguas/disciplinas, professores e aprendizes realizam atividades distintas e 
complexas. Também discutimos que a legitimidade para o ensino de Libras 
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e educação de surdos não podem ser pautadas na questão de ser surdo e/ou 
usuário de Libras, pois a docência de Libras e de surdos envolve muito mais 
que isso.

 Não contrariamos a importância de surdos professores no processo de 
ensino-aprendizagem de estudantes surdos e no ensino de Libras. Enfatizamos 
que surdos professores possuem importância no processo de identificação 
dos estudantes surdos com a cultura, identidade surda e a Libras. Mas não 
pode ser ignorado que estudantes são estudantes e, não é sempre que eles se 
identificam com o professor à frente da sala aula, ainda que, o professor se 
esforce para a relação recíproca no processo de ensino-aprendizagem, professor 
e estudante pertençam ao mesmo grupo sociocultural, estejam na mesma 
escola e compartilhem a mesma língua. Na medida do possível, cabe aos 
surdos e ouvintes professores se tornarem referência para todos os estudantes: 
surdos ou não-surdos. Dessa forma, parece-nos precipitado afirmar que os 
surdos professores de Libras são os garantidores da aquisição-aprendizagem da 
Libras, que eles concretizam a educação bilíngue de estudantes surdos e, que, 
existindo ouvintes professores (usuários) de Libras, exclusivamente os surdos 
professores são referências linguística e identitária aos estudantes surdos. 

A presença de surdos professores em instituições bilíngues ou inclusivas, 
por si só, não é garantia de constituição da identidade surda nos estudantes 
surdos, de efetivação da educação bilíngue ou de aquisição-aprendizagem da 
Libras. Ensinar ou aprender Libras é extremamente complexo, demanda tempo, 
requer dedicação e envolvimento sócio-pisco-cognitivo tanto do professor 
quanto do aprendiz. Quando é afirmado que os surdos garantem a aquisição-
aprendizagem de Libras, lhes é atribuído um ofício pautado em sinônimo de 
resultados imediatistas e, ignora que as necessidades dos aprendizes – surdos 
ou ouvintes – são variáveis importantes a serem consideradas na elaboração e 
condução do processo de ensino-aprendizagem. De igual modo, afirmar que 
os surdos professores concretizam a educação bilíngue, ignora-se o fato de que 
a educação bilíngue de surdos não se reduz ao uso de duas línguas no espaço 
escolar, acadêmico, social, profissional etc., mas envolve questões políticas, 
econômicas e sociais e, ainda, que o objetivo final da educação bilíngue é 
fomentar a aprendizagem de estudantes surdos. Surdos ou ouvintes professores 
de Libras, de surdos e de outras disciplinas, trabalham com um objetivo em 
comum, isto é, de promoverem situações favoráveis para a aprendizagem. 

O saber da experiência de surdos, como usuários de Libras e com a 
identidade surda, não pode ser justificativa para atribuir a eles prioridade 
e status de “professores legítimos” da língua ou de surdos. Embora sejam 
experiências relevantes e necessárias, ser surdo ou ouvinte usuário de Libras 
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e contato com as comunidades surdas, não significa formação e legitimidade 
natural para sistematicamente ensinar a língua ou ser professores de surdos. 
Portanto, é preciso romper com os discursos de que apenas as pessoas surdas 
devem se ocuparem do ensino de Libras ou da educação de surdos. São 
discursos reducionistas da profissão docente, que solapam as subjetividades 
dos ouvintes professores de Libras e elucidam narrativas que colocam em 
risco a educação bilíngue de surdos e a difusão da Libras – considerando 
que os surdos possuem prioridade para ingresso nos cursos de formação de 
professores de Libras, Pedagogia Bilíngue e para o ensino da Libras, mas não 
possuem interesse em seguir a carreira docente.

Concluindo, apontamos para a necessidade de mais pesquisas que 
problematizem sobre a temática aqui abordada. Na iminência de evitar 
produzir “mais-do-mesmo”, em proximidade crítica com os estudos advindos 
da Linguística Aplicada e, em especial, dos Estudos Pedagógicos, o ensino 
de Libras e a educação de surdos possuem pela frente profícuas e necessárias 
discussões para revelar quem são “os donos do ensino” de Libras e de surdos 
– se eles existirem. 
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Cristina Rezende Eliezer1

Vanderlei Barbosa2

1 Introdução 

A temática alusiva à educação em Direitos Humanos, apesar de 
ser reconhecida como imprescindível à construção de uma 

sociedade mais democrática/equânime, ainda perpassa por desafios na sua 
implementação, sobretudo, no que se refere à efetivação dos eixos (pro)
postos no Programa Nacional de Direitos Humanos (PNEDH), que busca, 
resumidamente, identificar e transpor os principais óbices à promoção e 
defesa de mencionados direitos. O PNEDH articula, de forma programática, 
pressupostos orientadores à formação e prática docente e, na perspectiva de 
consolidação de uma sociedade mais pluralista e inclusiva, objetiva contemplar 
a educação em Direitos Humanos.

Não obstante a existência de disposições sobre os Direitos Humanos, 
estabelecidas pelo plano do Programa, pela Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional de 1996, dentre outros diplomas legais, ainda é necessária uma 
discussão acerca do assunto, especialmente, no contexto da escola, espaço 
privilegiado para o estímulo de práticas continuadas de reflexão.

Nesse ínterim, a proposta do presente capítulo foi promover uma 
reflexão compilada a respeito dos princípios basilares para uma educação em 
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Direitos Humanos, sobretudo, acerca dos instrumentos estabelecidos pelo 
PNEDH, evidenciando a sua importância para a emancipação dos cidadãos e 
difusão de valores, como a ética, cidadania, democracia, respeito às diferenças 
e ideais de justiça. 

2 Direitos Humanos e sua interlocução com a educação

Para que o desenvolvimento de uma educação em Direitos Humanos 
seja efetivado, é indispensável que a formação docente contemple os direitos 
previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na 
legislação infraconstitucional. A consciência acerca desses direitos possibilitará 
que os docentes contribuam para uma prática escolar educativa mais dialógica, 
com a sensibilização e conscientização da imprescindibilidade das mudanças 
sociais dentro do processo democrático.

Sobre essa questão, Freire (1970) salienta que a conscientização se trata 
de um processo que ocorre em comunhão com outras pessoas, por meio do 
diálogo. É a denominada educação problematizadora. Destaca o autor que 
a relação dialógica tem uma importância considerável no mundo, já que a 
educação levaria à revolução; mas não uma educação qualquer: uma educação 
capaz de propiciar o diálogo, problematizando, dialeticamente, educando e 
educador. 

Nesse sentido, a articulação entre os Direitos Humanos e a formação 
docente se faz necessária para a construção de um processo democrático-
sistemático, que assegure as funcionalidades da sociedade. A conscientização a 
respeito dos direitos e deveres perpassa pela dignidade humana, já que

[...] o ser humano e, de modo geral, todo ser racional, existe como um fim 
em si mesmo, não simplesmente como meio do qual esta ou aquela vontade 
possa servir se a seu latente [...] Os entes, cujo ser na verdade não depende 
de nossa vontade, mas da natureza, quando irracionais, tem unicamente um 
valor relativo, como meios, e chamam-se por isso coisas; os entes racionais, 
ao contrário, denominam-se pessoas, pois são marcados, pela sua própria 
natureza, como fins em si mesmos; ou seja, como algo que não pode servir 
simplesmente de meio, que limita, em consequência, nosso livre arbítrio 
(KANT apud COMPARATO, 2010, p. 33-34).

O livre arbítrio mencionado não deve extrapolar os limites preconizados 
no regime democrático, em que “todo poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição” 
(art.1º, parágrafo único, CRFB/88). Tal dispositivo constitucional pressupõe 
que os cidadãos sejam suficientemente esclarecidos, no que concerne à 
capacidade para atuarem politicamente, por meio dos representantes eleitos, 
ou diretamente, nos casos previstos no texto constitucional (art.14, I, II, e III, 
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CRFB/88)3. 
Em adição, Awad (2006) dispõe que o valor básico do Estado 

Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que 
o ser humano é o centro e o fim do direito. Essa prerrogativa é o valor maior, 
constitucionalmente mensurando, ou seja, o valor absoluto e irrenunciável, 
que todos os seres humanos possuem, em decorrência apenas da condição de 
“humanos” serem. Esse princípio se tornou uma barreira irremovível, pois 
visa a tutelar a dignidade da pessoa, que é a finalidade máxima existencial, 
cultivada pela Carta Magna.

Nessa direção, a educação é condição para o exercício efetivo do 
papel político ativo, assegurado pela Constituição, e que compreende os 
movimentos emancipatórios. E estes devem abranger as discussões sobre o 
reconhecimento dos direitos, sobretudo, por intermédio de um modelo de 
educação em Direitos Humanos que, de acordo com Candau (2007, p. 61), 

1. é indispensável para o desenvolvimento dos direitos humanos; 2. 
deve articular as categorias da igualdade e da diferença; 3. deve realizar o 
empoderamento dos atores sociais; 4. é uma filosofia e deve integrar a cultura 
escolar; 5. Está assentada no tripé: a) conhecer e defender direitos; b) respeitar 
a igualdade de direitos dos outros e c) deve estar comprometida com a defesa 
dos direitos dos outros.

Observa-se que a educação em Direitos Humanos deve integrar a 
cultura escolar. Por conseguinte, Padilha (2005) suscita que é, notadamente, 
inviável que alguém que não se respeita, que não respeita os seus próprios 
direitos, que às vezes nem os conhece e que não sabe defendê-los, tenha 
capacidade de ensinar ao outro sobre tais questões. O ensinamento a respeito 

3 CAPÍTULO IV
 OS DIREITOS POLÍTICOS
 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 

com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
 I - plebiscito;
 II - referendo;
 III - iniciativa popular.
 § 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
 I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
 II - facultativos para:
 a) os analfabetos;
 b) os maiores de setenta anos;
 c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
 § 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar 

obrigatório, os conscritos.
 § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
 I - a nacionalidade brasileira;
 II - o pleno exercício dos direitos políticos;
 III - o alistamento eleitoral;
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da existência e exercício de algum direito (ou sobre qualquer outro conteúdo), 
de forma crítica e emancipadora, depende de um conhecimento prévio, de 
atitudes éticas e comprometidas com o ideário de justiça, com a democracia 
e a cidadania. Também questiona o autor: “[...] como um professor que se 
deixa vencer pela rotina, por mais dura que possa ser, pode contribuir para 
a formação de sujeitos que exerçam plenamente a sua cidadania e saibam 
defender os seus direitos civis, sociais e políticos?” (PADILHA, 2005, p. 169).

A educação democrática em cidadania
[...] é uma das metas centrais das escolas públicas em geral e do currículo 
dos estudos sociais em particular. Esta não é uma suposição maluca. É difícil 
encontrar um documento sobre currículo de um estado ou distrito escolar 
que não apregoe ‘a preparação de estudantes para cidadania informada em 
nossa sociedade democrática’ ou alguma coisa neste sentido (PARKER, 1996, 
p. 106). 

O assunto é tão importante que o texto constitucional institui, em 
seu art. 1º, inciso II, o princípio da cidadania, como fundamento do Estado 
Democrático de Direito, sendo, sobretudo, considerado imprescindível para 
a efetivação dos direitos fundamentais. Observa-se, ainda, que tal preceito 
articula-se com a dignidade da pessoa humana, que também recebeu o mesmo 
status e garantia na Constituição da República de 1988.

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político (grifo nosso).

A educação em Direitos Humanos, de acordo com Almeida e Reis 
(2018), recomenda o encorajamento, a afirmação e valorização da diversidade 
cultural, de grupos sociais e em situação de vulnerabilidade. Neste diapasão, 
objetiva, ainda, possibilitar um processo de humanização pessoal e das relações 
interpessoais em um movimento de abertura e acolhimento ao outro, com o 
fito de estimular práticas e atitudes continuadas que reflitam a promoção de 
Direitos Humanos, por meio da educação em Direitos Humanos.

O Programa Nacional de Direitos Humanos, de modo amplo, visa à 
consolidação, através da escola/educação, da difusão, ensino e, notadamente, 
da proteção aos direitos dos seres humanos. Estabelece o PNEDH (2013) que 
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o universo da educação trata-se do espaço-tempo privilegiado para formar e 
solidificar os princípios, valores e atitudes, capazes de transformar cada ser 
humano, no humano que queremos ver respeitado, em todas as dimensões 
da vida.

3 O PNEDH como uma ferramenta de consolidação e expansão dos 
Direitos Humanos 

Em 2006 foi publicada a versão definitiva do Programa Nacional de 
Direitos Humanos (PNEDH), resultado da parceria entre a então Secretaria 
Especial de Direitos Humanos, com o Ministério da Educação e com o 
Ministério da Justiça. As diretrizes objetivaram, principalmente, identificar os 
principais óbices à promoção, defesa e implementação dos Direitos Humanos. 
Contendo eixos orientadores à formação e prática docente e, na perspectiva de 
consolidação de uma sociedade mais pluralista, solidária e inclusiva, buscou, 
inclusive, contemplar a educação em Direitos Humanos 

[...] como canal estratégico capaz de produzir uma sociedade igualitária, 
extrapola o direito à educação permanente e de qualidade. Trata-se de mecanismo 
que articula, entre outros, elementos: a) a apreensão de conhecimentos 
historicamente construídos sobre Direitos Humanos e a sua relação com os 
contextos internacional, nacional, regional e local; b) a afirmação de valores, 
atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos Direitos Humanos em 
todos os espaços da sociedade; c) a formação de consciência cidadã capaz de se 
fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e político; d) o desenvolvimento 
de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando 
linguagens e materiais didáticos contextualizados; e) o fortalecimento de 
políticas que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção 
e da defesa dos Direitos Humanos, bem como da reparação das violações 
(BRASIL, PNDH, 2006, p. 150).

O PNEDH, conforme observado, é um mecanismo que articula 
variados elementos, inclusive, com vistas a fortalecer as políticas públicas 
que desencadeiem em instrumentos hábeis a promover e proteger os Direitos 
Humanos, inclusive, com o intuito de reparar as violações em diversas esferas, 
já que contempla a Educação Básica, Educação Superior, Educação Não-
Formal, Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça /Segurança Pública 
e Educação e Mídia.

Ademais, mencionado plano foi idealizado, segundo Costa e Reis 
(2009), de modo a fortalecer o respeito aos direitos e liberdades fundamentais, 
o pleno desenvolvimento da pessoa humana e sua dignidade, a prática da 
tolerância, do respeito à diversidade de gênero e cultura, da amizade entre 
todas as nações, povos indígenas e grupos raciais, étnicos e religiosos; e a 
possibilidade de todas as pessoas participarem, efetivamente, de uma sociedade 
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livre e equânime.
Assim, a educação em matéria de Direitos Humanos e a divulgação 

de informações teóricas e práticas, desempenham um papel importante 
na promoção e no respeito aos Direitos Humanos em relação a todos os 
indivíduos, sem distinção de qualquer tipo (raça, sexo, língua ou religião). 
Portanto, devem tais proposições serem incluídas nas políticas educacionais, 
nos níveis nacional e internacional (ONU, 1993).

Não é possível tratar de uma educação em Direitos Humanos sem fazer 
uma interlocução com a função docente, afinal, é no espaço de formação 
educativa que ocorrem os processos de instituição da cidadania. E o professor 
é ator central desse espaço.

Em relação à formação de docentes, observamos que muitos profissionais 
da área da educação não conhecem a abrangência de sua responsabilidade, 
não conhecem meios adequados para lidarem com determinados tipos de 
problemas, não entram em contato com formas de ensino mais desenvolvidas, 
ou em muitos casos convivem com estruturas inadequadas para ensino e 
pesquisa e não raro possuem dificuldades para evitar situações que geram 
prejuízos morais aos seus alunos e a si mesmos (LIMA; BEZERRA, 2017, p. 
10).

Assim sendo, observa-se que a formação docente, quando respaldada 
por meio da ferramenta PNEDH, pode ser considerada estratégica para a 
transformação da sociedade, com o uso de práticas contínuas, capazes 
de integrar o processo de implementação de uma Educação em Direitos 
Humanos, através de um processo sistemático e multidimensional, que 
norteia a formação do sujeito de direitos.

[...] para ser eficiente, o ideal é que este processo de formação para a cidadania 
envolva todos os espaços de formação educativa, entre eles as escolas, as 
instituições públicas e privadas, os organismos religiosos, a sociedade civil 
organizada, a família, etc. Neste sentido, é imprescindível lembrar que os 
conhecimentos sobre os Direitos Humanos não podem ser apenas teóricos, 
eles precisam se relacionar ao cotidiano das pessoas e à realidade social de que 
fazem parte. Uma educação em Direitos Humanos efetiva se desenvolve por 
meio de práticas contínuas, através de um trabalho coletivo e participativo 
integrado que atravessa todos os conteúdos, articulando teoria e prática da 
realidade política, civil, econômica, social e cultural de cada indivíduo e 
comunidade (ALMEIDA; REIS, 2018, p. 58).

Assim sendo, é importante questionarmos quais efeitos almejamos 
com supracitado processo educativo, já que devemos buscar uma formação 
que promova e empreenda ações, considerando algumas premissas basilares. 
Benevides (2007) explica que o aprendizado deve estar ligado à vivência do 
valor da igualdade em dignidade e direitos, de forma universal. Também 
deve assegurar o desenvolvimento de sentimentos e atitudes de cooperação 
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e solidariedade. Ao mesmo tempo, precisa ser fomentada a educação para a 
tolerância, como sendo um valor ativo vinculado à solidariedade e à ética. 
Nesse sentido, apoiamo-nos em Freire (1997, p. 37):

Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quando mais 
fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é 
uma transgressão. E por isto que transformar a experiência educativa em puro 
treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano 
no exercício educativo: o seu caráter formador. Se se respeitar a natureza do 
ser humano, ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral 
do educando.

Em síntese, a experiência educativa tem um viés transformador e 
deve ser voltada, inclusive, à formação moral e ética do educando, ambas 
preconizadas no PNEDH (2013). Logo, os espaços de formação educativa 
não se resumem aos compreendidos ao âmbito escolar; a sociedade civil, 
família, instituições públicas e privadas, bem como os organismos religiosos, 
são igualmente responsáveis pelo compromisso educacional. Nesse sentido, a 
Constituição da República (1988), no art. 2054, determina que a educação é 
considerada um direito fundamental, recaindo sobre o Estado e a família o 
dever de tutela e promoção deste direito.

Por conseguinte, Eliezer et al. (2020) asseguram que, embora haja 
divergências entre os estudiosos da temática, a ética pode ser visualizada como 
o conjunto de valores que orientam o comportamento dos plurais sujeitos-
cidadãos, buscando favorecer o bem-estar social. Por outro lado, enquanto a 
moral implanta um conjunto de normas que regulam o comportamento dos 
homens e que são adquiridas pela tradição e pelas interações no contexto social, 
a formação de um aluno-cidadão se efetiva a partir do respeito aos direitos 
sociais e da valorização das diversidades, pois agir pessoal e coletivamente com 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, requer 
a tomada de decisões com base em princípios éticos e solidários e, sobretudo, 
com o exercício da tolerância.

Sobre tal assertiva, importante ressaltar que a tolerância não pode 
ser “passiva”, ou seja, não pode estabelecer uma mera aceitação do outro, 
com o qual se pode não estar solidário. O aprendizado deve confluir para 
o desenvolvimento da capacidade de se entender as consequências pessoais 

4 CAPÍTULO III
 DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO
 SEÇÃO I
 DA EDUCAÇÃO
 Art. 205. 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 da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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e sociais de cada escolha, ou seja, deve denotar um necessário senso de 
responsabilidade. Esse processo educativo precisa, sobretudo, pleitear a 
formação do cidadão participante, crítico, responsável e comprometido com 
a mudança daquelas práticas e condições da sociedade que restringem, violam 
ou negam os direitos humanos (BENEVIDES, 2007).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), corroborando com 
a previsão constitucional, também estabelece, no art. 1º, que: “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”.5

A LDB ainda dispõe, no caput do art. 2º, que 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”.6 A respeito do art. 2º da LDB, Gomes (2005, p. 41) assim se 
expressou:

[...] do ponto de vista jurídico, estão lançados os fundamentos necessários 
para a desafiadora e indispensável empreitada que significa a construção de 
uma sociedade democrática, com apoio na educação. Isso porque, somente 
através desta é possível desenvolver o ser humano de forma integral. O 
texto constitucional é explícito quanto aos objetivos da educação: o pleno 
desenvolvimento da pessoa, o preparo desta para o exercício da cidadania 
e a sua qualificação para o trabalho. É insuficiente ao indivíduo o mero 
desenvolvimento de algumas habilidades técnicas. Embora isso faça parte de 
sua educação não é o bastante. Pleno desenvolvimento da pessoa significa dar 
vida a todas as faculdades desta (físicas, racionais, volitivas, emocionais) de 
modo a possibilitar-lhe um convívio saudável consigo mesma, com as demais 
pessoas e com as múltiplas facetas da sociedade e do mundo em que se insere. 
Só assim o homem poderá integrar-se nas dimensões a que se volta seu próprio 
ser (naturais, culturais, espirituais...).

Quando se trata da construção de uma sociedade mais democrática e 
equânime, a escola, apesar de ser um espaço onde se vislumbram perspectivas, 
ainda enfrenta muitos obstáculos. Culau, Lira e Sponchiado (2015), 
dissertando sobre os entraves a aplicação da previsão legal dos direitos humanos 
na concretização do direito fundamental à educação (CRFB/88, LDB/96 e 
PNEDH), asseveram que a escola tem sido cada vez mais demandada e chamada 
a rever/ressignificar seu papel, pois se trata de um lugar privilegiado. No que 

5 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 12 
fev. 2019.

6 Ibidem.
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concerne à família, os autores evidenciam a sua participação determinante na 
preparação do indivíduo para a convivência em sociedade. Porém, advertem 
que na família existe certa uniformidade de valores, crenças e costumes; já na 
escola as crianças e jovens precisam se defrontar com o diferente e plural e, 
com isso, necessitam desenvolver valores relativos à coletividade, à resolução 
de conflitos e à compreensão das mais diversas formas de ser e existir. De 
modo amplo,

[...] toda educação sonha uma pessoa. Sonha mesmo um tipo de mundo 
realizado através de diferentes categorias de interações entre pessoas. E uma 
diferença importante entre as propostas e os processos dos diferentes projetos 
de criação de pessoas, através do ofício de educar, está na maneira como cada 
um dos ideários pedagógicos possíveis pensa e faz interagirem estas perguntas 
fundadoras que os gregos e outros nos deixaram: que tipo de mundo criar, 
manter ou transformar? Como e através de quem? Que pessoas podem e como 
poderiam realizar isto? Qual o lugar e o alcance da educação em tudo isso? 
(BRANDÃO, 2002, p. 63-64)

Logo, o ideário pedagógico assume, assim, através do ofício de educar, 
inovadoras perspectivas de implantação de questionamentos, advindos dos 
gregos, mas cabíveis e imprescindíveis no que tange à escola contemporânea. 
Dentre as premissas, o papel docente deve contemplar o ser humano, em 
sentido lato, ou seja, abrange as ações de criação, manutenção e transformação 
dos educandos, por meio de projetos pedagógicos incisivos. Educar para a 
democracia, viabilizando a ampliação de preceitos éticos, com vistas ao 
acolhimento e respeito à pluralidade, requer (re)conhecimento dos pressupostos 
do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) e, mais 
que isso, o empreendimento de ações programáticas, de modo a possibilitar a 
transposição da mera retórica, com uma discussão dialética, que seja, de fato, 
capaz de assegurar as disposições legais.

4 Considerações finais 

Pensar numa escola que promova a formação de maneira integradora é 
o que se pretende quando se discute o tema da educação em direitos humanos, 
ou seja, a prática e o exercício da cidadania ancorados nos direitos jurídico-
institucionais assegurados na legislação. 

Trazer o PNEDH como norteador desse debate é ter consciência de 
que ele é uma ferramenta que respalda os direitos de todos nas pluralidades das 
expressões da população inserida no universo cultural em geral e no universo 
da educação em particular. Além disso, o PNEDH, conforme observado, é um 
mecanismo que articula variados elementos, inclusive, com vistas a fortalecer 
as políticas públicas que desencadeiem em instrumentos hábeis a promover 
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e proteger os Direitos Humanos, com o intuito de reparar as violações em 
diversas esferas, já que contempla a educação sentido amplo.

 Por fim, não há formas de pensar em uma educação de qualidade, 
sem pensar nos direitos humanos, afinal a Carta Magna em seu artigo 205 
deixa explicito que a tarefa primeira da educação é formar plenamente o ser 
humano, em igualdade de condições e respeitando o pluralismo de ideias. 
Portanto, este texto se preocupou em introduzir de modo geral as questões 
dos direitos humanos com o objetivo de fomentar novos diálogos com a sala 
de aula no âmbito da educação. Por isso, como cidadãos, devemos manter o 
senso crítico e zelar pelas ferramentas institucionais que asseguram o direito 
para todos, porque humanos somos.
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O LUGAR DAS EXPERIÊNCIAS CONGADEIRAS NA 
FORMAÇÃO DE PESQUISADORES/AS NO CAMPO 

EDUCACIONAL

Aline Guerra da Costa1

Fabio Pinto Gonçalves dos Reis2

1 Introdução

Muito já se escreveu sobre ‘inovadores’ métodos e técnicas de 
ensino com o fito de potencializar os processos de aprendizagem 

das crianças e jovens nas escolas. Sob determinadas perspectivas mais 
pragmáticas, instrumentais e produtivistas, é notória a centralidade no 
‘desempenho’ dos envolvidos nas avaliações que verificam e quantificam os 
índices de aprendizagem em nível nacional. Algumas perguntas, entretanto, 
deveriam anteceder o estabelecimento desses mecanismos quantitativos de 
aferição, quais sejam: como as pessoas aprendem? O ensino e a aprendizagem 
acontecem apenas dentro da escola? Em quais ambientes podem ocorrer esses 
processos de ensino e aprendizagem?

Inspirados por esses questionamentos lançamo-nos a pesquisar a 
respeito de outros lugares de aprendizado e, caminhando nessas trilhas, 
chegamos à Congada do município de Lambari/MG. A Congada é uma festa 
religiosa, muito presente no Sudeste e Centro-Oeste brasileiro, em especial no 
estado de Minas Gerais. Os ternos – nome dado aos grupos de praticantes – 
saem às ruas, tocam seus tambores e entoam cantos de louvor a santos negros 
ou protetores dessa comunidade, tais como o São Benedito, a Santa Efigênia 
e a Nossa Senhora do Rosário. A festa é uma reedição dos cortejos realizados 
por reis e rainhas africanos, que buscavam mostrar sua opulência e seu poder 
quando se deslocavam entre cidades ou reinos. Nesses cortejos haviam muitas 
danças, encenações teatrais e distribuição de alimentos (MELLO e SOUZA, 
2002)

1 Mestra em Educação pela Universidade Federal de Lavras e Professora de História da Rede 
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2 Doutor em Educação pela USP. Professor Associado da Universidade Federal de Lavras. E-mail: 
fabioreis@ufla.br 
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Arrancados de suas terras, suas famílias e suas vidas, as/os africanas/ 
escravizados, forçados a uma diáspora nas Américas entre os séculos XV e 
XIX, tiveram que refazer os laços de solidariedade e identidades para viver 
e resistir na nova terra sob a violência do trabalho compulsório. Muitas/os 
dessas/es escravizadas/os e também libertas/os se reuniam em irmandades 
católicas leigas para poderem realizar os ritos religiosos (batismos, casamentos, 
funerais) que lhes eram negados nas irmandades dos brancos. Uma das formas 
de reunir pessoas, fortalecer laços de identidade e angariar recursos para 
manter as irmandades negras eram as festas e, entre elas, a Congada. 

Hoje a Congada carrega outros significados, mas permanece como lugar 
de constituição de identidades e resistências num país marcado pelo racismo 
construído em mais de 350 anos de regime legal da escravidão (COSTA, 
2020). Para essa autora, ser negro nesse mundo requer do indivíduo uma série 
de tecnologias e conhecimentos que a escola não é capaz de ensinar. Desse 
modo, conhecer os caminhos por meio dos quais esses saberes são construídos 
torna-se tarefa primordial para o/a professor/a pesquisador/a interessado/a 
não apenas nos conteúdos a serem ministrados em suas aulas, mas nas relações 
de poder existentes que, muitas vezes, acabam por determiná-los (ou não) 
como legítimos.

Nesse sentido, cumpre-nos apresentar a concepção de educação e 
pedagogia que utilizamos nesse trabalho, vale dizer, para além do recorte 
da escolarização. Por outras palavras, assumimos a perspectiva teórica dos 
Estudos Culturais para sinalizar que os processos educativos, de aprendizagem 
e de formação não ocorrem somente no interior da escola (COSTA, 2020). 
Eles podem acontecer em espaços sociais distintos, inclusive no contexto da 
Congada de Lambari-MG. 

Os Estudos Culturais têm sua origem na década de 1960 na Inglaterra, 
a partir da obra de autores como Raymond Williams, Richard Hoggart e E.P. 
Thompson que questionavam o conceito de cultura predominante até aquele 
momento. Momento esse no qual se considerava cultura apenas representada 
pelas “grandes obras”, resultante de uma visão elitista que limitava o acesso aos 
bens simbólicos a um grupo restrito de pessoas. De modo distinto, Williams 
defendia que a cultura deveria ser entendida “como o modo de vida global de 
uma sociedade, como a experiência vivida de qualquer grupamento humano” 
(SILVA, 2017, p. 131). 

Inicialmente os trabalhos focavam as experiências dos grupos 
considerados “autênticos”, ou seja, aqueles coletivos subordinados social 
e economicamente que a cultura tradicional havia relegado à execração e 
ao silenciamento. Em seguida muitas pesquisas passaram a levar em conta 
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também as manifestações da cultura de massa (livro populares, tabloides, 
rádio e televisão), com o objetivo de explicitar as estratégias ideológicas e/
ou as práticas hegemônicas das classes dominantes (SILVA, 2017). Tais ações 
buscavam disseminar o consenso em torno dos valores burgueses e elitistas e 
fortalecer certo conformismo político e social. 

Nesse período, os Estudos Culturais adotaram como quadro teórico os 
autores marxistas, mas logo se apoiaram nas interpretações contemporâneas 
desse autor, como as de Althusser e Gramsci, tendo as categorias analíticas 
‘ideologia e hegemonia’ como centro de grande parte das investigações (SILVA, 
2017). Esse autor salienta que, a partir da década de 1980, o centralismo 
na teoria marxista se desloca para o pós-estruturalismo de autores como 
Foucault e Derrida, tendo como foco as categorias discurso e representação. 
Ao se disseminar por diversos países, “os Estudos Culturais ganharam 
diferentes perspectivas desde as mais ligadas ao marxismo às mais afeitas ao 
pós-estruturalismo foucaultiano, passando por investigações centradas nas 
questões de gênero, de raça e/ou de sexualidade” (SILVA, 2017, p. 132). 

É possível perceber essa mesma diversidade teórica no processo de 
produção do conceito de Pedagogias Culturais, produzido no âmbito dos 
Estudos Culturais. Segundo Andrade (2015, p.3), Elizabeth Ellsworth, em seu 
livro ́ Places of Learning´ foi a primeira a asseverar que o aprendizado e o ensino 
podem ocorrer em outros lugares diferentes da escola. Se Ellsworth amplia a 
noção de espaços de aprendizagens, demonstrando que o sujeito aprende em 
diversos espaços-tempos e não somente sob a égide da escolarização, Henry 
Giroux amplia o conceito de pedagogia, adjetivando-o pela primeira vez ao 
desenvolver o termo “pedagogia crítica” (SILVA, 2017). 

Os estudos de Giroux sobre as pedagogias críticas, também desenvolvidas 
por outros autores, dentre eles Paulo Freire, sustentam que elas não são simples 
conjunto de técnicas e habilidades, mas uma prática cultural. Giroux defendia 
que os Estudos Culturais poderiam ser importantes para as/os educadoras/
es, pois poderiam abranger tanto a análise da produção histórica, econômica 
e cultural das representações absorvidas na mídia pelos jovens, assim como 
possibilitar a reflexão sobre as relações entre poder, cultura e aprendizagem. 
Nesse sentido, Giroux se dedicou à análise de diferentes materiais midiáticos 
como filmes e desenhos animados que reforçam estereótipos e criam certo tipo 
de narrativa a ser aprendida pelas pessoas para que se insiram numa sociedade 
voltada para o consumo (ANDRADE, 2015, p. 5).

Apesar não utilizar ainda o termo “pedagogias culturais”, Giroux foi 
responsável por ampliar o conceito de pedagogia e conectá-lo às questões de 
ideologia e cultura. Quem usou o conceito pela primeira vez foi David Trend, 
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em 1992, com o livro Cultural Pedagogy: arts, education, politics. Mantendo 
o tom de denúncia próprio da Teoria Crítica, Trend salienta o quanto a 
pedagogia cumpre papel fundamental no contexto de uma sociedade de 
cultura de massas e, para tal, revisa as ideias dos principais autores da Escola de 
Frankfurt, analisando a questão da mercantilização da cultura e do incentivo 
ao consumo (ANDRADE, 2015).

Para finalizar esse panorama sobre o conceito das Pedagogias Culturais, 
é importante salientar que o conceito ganhou grande visibilidade quando 
Shirley Steinberg e Joe Kincheloe lançaram o livro Kinderculture: The 
Corporate construction of childood, ao utilizarem o conceito para denunciar 
como a indústria se utiliza de diferentes pedagogias para incentivar crianças 
ao consumo, produzindo uma infância formatada e homogênea. Steinberg e 
Kincheloe asseveram que as crianças são interpeladas a seguir esse padrão de 
vida orientado para o consumo em diferentes lugares. Segundo os autores, tais 
locais também são espaços pedagógicos (STEINBERG apud ANDRADE, 
2015).

No Brasil, foi no IV Seminário Internacional de Reestruturação 
Curricular - Identidade Social e a Construção do Conhecimento, ocorrido em 
Porto Alegre, em 1997, que o conceito das pedagogias culturais foi abordado 
pela primeira vez. Shirley Steinberg estava presente no evento e reafirmou sua 
tese da multiplicidade de ambientes pedagógicos para além do espaço escolar 
(ANDRADE; COSTA, 2015). 

Em estudo sobre os usos e possibilidades do conceito das pedagogias 
culturais, Paula de Andrade e Marisa Vorraber Costa (2015) demonstram 
como ele é acionado em três diferentes pesquisas em nível nacional. Chama 
atenção o fato de que todas tendem a denunciar como a cultura de massas 
induzem as pessoas seguirem certo padrão de comportamento orientado para 
o consumo. Os trabalhos demonstram como as indústrias e as mídias em 
torno delas se tornam, deste modo, pedagógicas. 

Diferente da tendência de denúncia dos trabalhos da Teoria Crítica 
- válida e extremamente importante no contexto atual de consolidação do 
sistema econômico capitalista e neoliberal – assumimos aqui a perspectiva 
que aponta para a existência de pedagogias culturais que possam conformar 
focos de (re)existência no interior das relações de poder hegemônicas, neste 
caso, as Pedagogias da Congada. Pois bem, na próxima seção observaremos os 
estudos que articulam Congada e Educação e atentaremos para aqueles que se 
detêm sob a ótica da escolaridade, a fim de demonstrar que há investimento 
científico nos processos de “didatização” da Congada.
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2 Breves aproximações entre congada e educação escolar

Com o intuito de observar quais trabalhos científicos trataram 
da Congada enquanto lugar de aprendizado formal ou quais estudos a 
aproximaram da educação escolar, realizamos uma revisão de artigos, teses 
e dissertações que relacionam essa manifestação à questão da aprendizagem 
e/ou à construção de saberes e pedagogias formais. Para tal, iniciamos a 
revisão pelo sistema de busca de periódicos da Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), tendo em vista que ao 
utilizamos os indexadores “Congada” e “Educação”, foram encontrados 24 
resultados. Desses selecionados, entretanto, somente cinco versavam sobre a 
temática em questão, ao passo que o restante apenas abordava a congada como 
cultura popular para tratar da investigação de outras práticas sociais. Para 
tentar ampliar os resultados, buscamos outros indexadores como “saberes”, 
“pedagogia”, “escola” e localizamos mais dois artigos. 

Em primeiro lugar, consideramos importante observar de quais 
áreas do conhecimento fazem parte os textos selecionados e qual o local de 
publicação dos mesmos. Dos artigos encontrados, apenas um era da área de 
Educação e os outros eram das áreas da Antropologia Social, da Geografia e 
das Ciências da Religião, publicados em revistas científicas de suas respectivas 
áreas de atuação. 

Além dos artigos científicos encontramos o capítulo de um livro 
publicado em 2013 pela Secretaria de Política para as Mulheres do governo 
federal intitulado “Prêmio Mulheres Negras contam sua História”. Apesar de 
muito interessante, o manuscrito não seguia as normas de um artigo científico, 
assemelhando-se a um relato de vida. Entretanto, instigada pelo teor do 
texto, busquei pela autora e encontrei sua dissertação defendida no Mestrado 
em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da 
professora Nilma Lino Gomes, sobre os significados de ser criança negra e 
congadeira em um município de Minas Gerais. 

É de fundamental importância iniciar por um ponto em comum 
entre esses trabalhos: nenhum deles tem abordagem pós-estruturalista, aporte 
teórico de nosso estudo. Tal fato fornece indícios de que a Congada é tema 
de interesse da comunidade acadêmica brasileira, dada a existência de estudos 
em diferentes campos de pesquisa e em distintas universidades do país, porém 
com poucos estudos com perspectiva pós-crítica. 

Partindo para a análise dos textos, o artigo de Daibert Junior (2015) cujo 
título é “Delírios de um menino pentecostal na festa da Congada”, debruça-
se em importante questão que é a tolerância religiosa. Problematizando a 
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convivência entre a religião católica e a umbanda no âmbito da Congada, 
o autor demonstra os estereótipos e preconceitos acerca das culturas afro-
brasileiras que emergem nos dizeres de estudantes e professores das escolas do 
Distrito Federal e de Minas Gerais. Apesar de relevante, não há nesse artigo 
a referência à questão da aprendizagem, das pedagogias ou constituição de 
identidades.

Lilian Sagio Cezar no artigo “Saberes contados, saberes guardados: a 
polissemia da congada de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais” focaliza sua 
análise na perspectiva da antropologia social, em especial, sobre a questão da 
religiosidade e da transmissão de saberes ancestrais. Em primeiro lugar, a autora 
sustenta que a Congada é um ritual e, como tal, é dialógica e polissêmica. Nesse 
sentido, ela argumenta que a festa assume diferentes significados dependendo 
das pessoas que dela participam e suas intenções manifestas, do local e época 
em que ocorre. Sustenta ela que há nessa polissemia, entretanto, elementos 
com sentidos de unicidade e permanência.

Na questão da religião, a pesquisadora trata das relações entre o 
catolicismo e as religiões de matrizes africanas, especificamente, no que diz 
respeito a umbanda, que é bastante comum na Congada. No entanto, àqueles 
que não fazem parte do ritual umbandista concebem essa prática cultural 
como uma festa eminentemente católica. Neste ponto é que Cezar (2012) faz 
a relação dessa religiosidade com a transmissão de saberes na Congada, porém, 
vale aqui uma ressalva, ou seja, não há nesse trabalho qualquer menção à escola 
ou ao processo de escolarização. Ocorre que nessa pesquisa a socialização dos 
conhecimentos é abordada no seu sentido lato, pois refere-se ao ensinar e 
aprender independentemente de instituições oficiais como a escola, com foco 
na aprendizagem dos sujeitos em múltiplos espaços, formatos e possibilidades. 

A autora aponta ainda que o praticante de Umbanda encontra mais 
facilidade para aprender esses saberes, pois:

Os novatos já iniciados na umbanda reconhecem muitos dos códigos e 
etiquetas de matriz afrodescendente presentes na congada, o que lhes permite 
acessar mais rápida e facilmente as pessoas que ascenderam na hierarquia 
do seu terno, reconhecendo e participando de processos de transmissão de 
conhecimento por eles realizados (CEZAR, 2012, p. 197).

Cezar (2012) ressalta que o processo de aprendizado depreende canais 
de circulação de poder e prestígio, além de demarcar posições sociais no interior 
dos grupos. Os donos dos ternos são reconhecidos como herdeiros desse 
conhecimento ancestral e os congadeiros novatos só recebem os conhecimentos 
aos poucos, conforme demonstram interesse e capacidade de guardar esse 
segredo (com relação aos cantos, às rezas, às ervas medicinais etc.).

https://doaj.org/article/7d2084d383b848e5b9c929ccc7fb49ea?frbrVersion=2
https://doaj.org/article/7d2084d383b848e5b9c929ccc7fb49ea?frbrVersion=2
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A compreensão das lógicas explicativas que conectam e articulam as ações 
dos homens entre si, dos homens para com os santos e entidades e destas 
para com os homens são informações restritas para as quais os aprendizes são 
paulatinamente apresentados, desde que demonstrem certa dose de interesse, 
respeito aos ensinamentos, atenção e astúcia para garantir que o véu de segredo 
e mistério resguarde tais preceitos (CEZAR, 2012, p. 198).

Ainda no tocante à questão religiosa, Cezar (2012) assevera que, apesar 
da festa ocorrer dentro de preceitos católicos, ela é locus de subversão das 
relações regidas por essa tradição e põe em disputa a posse e administração 
do sagrado, ampliando as possibilidades e significados do que é considerado 
religioso. Nesse aspecto, a pesquisa da autora – realizada em São Sebastião do 
Paraíso (MG) – aproxima-se intensamente ao caso de Lambari, no que tange 
à convivência (nem sempre pacífica) entre o catolicismo e as religiões afro-
brasileiras. É nesse sentido que a Congada pode ser considerada um exercício 
da margem que esvaece e suspende sua própria borda, e assim tambores, 
chicotes, pés descalços e gungas ancestrais ganham espaço nas ruas da cidade, 
dando visibilidade “a essa forma específica de rememorar e de ser religioso 
que reverencia Nossa Senhora do Rosário, São Benedito [...] lado a lado com 
Pai João, Pai Benedito, Pai Cambinda, Vovó Cambinda, Vovó Maria Conga, 
Vovó Catarina, Zumbi dos Palmares e Zambi” (CEZAR, 2012, p. 211).

Já a dissertação de mestrado intitulada “Cultura Afro-brasileira e 
educação: significados de ser criança negra e congadeira em Pedro Leopoldo – 
Minas Gerais”, Cláudia Marques de Oliveira se aproxima de nossa perspectiva, 
pois não elege a escola como lugar único ou privilegiado de transmissão dos 
saberes. A autora dá ênfase as narrativas das crianças, na busca de compreender 
o processo de formação identitário do que é ser negra e congadeira. Nesse 
sentido, a escola aparece como mais um dentre os vários espaços por onde as 
crianças circulam e, assim como outros lugares, está “marcada por vivências 
negativas com relação a seu pertencimento étnico-racial” (2011, p. 112). 
Segundo a autora, assim que as crianças aprendem a ser negras e congadeiras, 
num “movimento marcado por indagações, silenciamentos, medos, negação, 
afirmação e ressignificação” (OLIVEIRA, 2011, p.113).

Nesse sentido, Oliveira (2011) aponta que a Congada e sua organização 
pode ser considerada um espaço educativo, pois a partir de sua vivência as 
pessoas constroem uma espécie de formação “social, cultural, religiosa e 
política” (2011, p. 94). Tal formação não se limita aos dias de festa, pois os 
praticantes passam o ano todo envolvidos com a preparação das roupas, dos 
enfeites, da coroa, dos ensaios e as crianças vivenciam tudo isto junto as suas 
famílias. Assim, aprendem a respeitar e gostar da festa, a viver e a conviver em 
comunidade.
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A autora destaca a existência de diversos autores que defendem o 
Candomblé, o Jongo, a Congada como locus de aprendizagem e transmissão 
de conhecimentos importantes para a vida em comunidade. Menciona o papel 
da Antropologia nesse processo (salientando que sua pesquisa se situa num 
lugar entre Educação e Antropologia) no sentido de que o uso da etnografia 
foi primordial para atingir o objetivo de compreender os processos pelos quais 
as crianças negras constroem suas subjetividades como congadeiras.

Dentre as intersecções encontradas nos artigos, saliento que nos 
textos de Lilian Cezar (2012), Cláudia Oliveira (2016) e Adriane Damascena 
(2011) – A congada como espaço de socialização e aprendizagem: entre o 
passado e o presente – há relevantes observações a respeito dos impactos 
dessa manifestação cultural como espaço-tempo de aprendizagem. Nesse caso 
Oliveira (2016) salienta que, para crianças negras congadeiras, a escola é lugar 
de preconceito e reforço de estereótipos negativos com relação à cultura afro-
brasileira. Importante destacar também que essa autora e a Damascena (2011) 
utilizam o conceito de “espaço educativo” para se referirem à Congada como 
lugar de transmissão de saberes.

Os textos das três autoras, assim como o de Sousa (2010) – As geo-
grafias da memória: o lugar festivo como biografia espacial –, fazem reiteradas 
referências à questão da ancestralidade, da importância da tradição e do papel 
dos mais velhos no processo de aprendizagem e formação de identidades. Os 
textos de Carmen Costa (2008) – As festas e o processo de modernização do 
território goiano –, Santos e Souza Junior (2016) – Já dancei congadas, folias e 
carnavais: a festa na condição de resíduo e ato territorial no bairro Patrimônio 
em Uberlândia – e Sousa (2010) dão mais ênfase à questão do território e das 
disputas, inclusive imobiliária, entre os que querem manter a tradição e os 
interesses do capital comercial e industrial.

3 Experiências Congadeiras como lugar formativo do/a professor/a 
pesquisador/a

O híbrido carrega as marcas do poder, mas também as marcas da resistência 
(Tomáz Tadeu Silva).

 A partir da revisão realizada na seção anterior foi possível perceber 
que são poucos os trabalhos que aproximam a Congada da Educação, muito 
menos são os estudos que reconhecem essa manifestação cultural como lugar 
legítimo de produção de conhecimento e identidades. Conforme sugerem 
os Estudos Culturais, pensamos a cultura como campo de luta e disputa 
de espaço para a significação social (SILVA, 2017) e a Congada como uma 
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pedagogia por meio da qual suas/seus participantes buscam reconhecimento 
histórico e social. 

De um modo geral, o mundo social e cultural se torna naturalizado e 
perde a origem de suas práticas sagradas, visto que o papel desempenhado por 
esse campo de estudos é recuperá-las. De igual modo é demonstrar que, na 
invenção das tradições3, um conjunto diverso de interesses e objetivos acabam 
se inserindo no campo conflituoso que é a cultura, então, “a tarefa da análise 
cultural consiste em desconstruir, em expor esse processo de naturalização” 
(SILVA, 2017, p. 134). 

Ao mergulhar nesse amplo universo cultural da Congada, em função 
do trabalho de Mestrado4 desenvolvido por mim sob orientação do professor 
Fábio Pinto Gonçalves dos Reis, foi possível perceber as conexões entre as 
teorizações e a experiência congadeira para minha formação enquanto 
professora-pesquisadora. Digo experiência no sentido de Jorge Larrosa Bondía 
ao citar Heidegger:

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos 
alcança; que se apodera de nós, que nos toma e nos transforma. Quando 
falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa precisamente que nós 
a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos 
alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer 
uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios 
pelo que nos interpela, entrando e submetendo-se a isso (HEIDEGGER apud 
LARROSA BONDÍA, 2002, p. 25).

Desse modo, abri as velas e lancei meu barco ao desafio de me aproximar 
de “lugares” não conhecidos, sejam eles espaços físicos, pessoas, teorias, modos 
de fala, de cantos ou danças. Lancei-me à experiência: “experimentando, 
colocando à prova, correndo os riscos” (BONDIA, 2002, p. 25). Estudar a 
Congada, encontrar seu lugar em mim e na pesquisa é, e ainda permanece 
sendo, um grande desafio.

Uma grata coincidência ocorreu no percurso da pesquisa que me 
ajudou muito nesse processo de ‘embarcar para outros mares’, ou seja, a criação 
de um grupo de Maracatu na cidade e minha inserção nessa prática social 
como integrante, não como pesquisadora. Vale mencionar que muitos das/
os participantes desse grupo são congadeiras/os, posto que esse fato permitiu-
me aproximar das pessoas de forma mais descontraída, além de possibilitar 
conhecer mais intimamente suas respectivas visões de mundo. Do mesmo 

3 Referência ao livro “A invenção das tradições”, clássico dos historiadores ingleses Eric Hobsbawn 
e Terence Ranger.

4 Dissertação defendida em fevereiro de 2020, intitulada: “Pedagogias da Congada no contexto de 
produção das identidades, diferenças, territórios e saberes em Lambari/MG’ (COSTA, 2020)
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modo, todos/as também passaram a me conhecer melhor, assim, criamos laços 
de amizade e confiança. Viver a experiência (no sentido de Larrosa) de compor 
um grupo de manifestação cultural afro-brasileira me trouxe aprendizagens 
importantes que me aproximaram visceralmente dos sujeitos que pretendia 
pesquisar. 

Aprender a tocar, afinar e construir os instrumentos, vivenciar 
o sentimento de ser parte de um coletivo e perceber sua importância/
responsabilidade para selecionar as músicas, coreografias e participar dos 
processos decisórios coletivos com relação a custos de roupas e instrumentos, 
além de sair em cortejo pela cidade e observar os olhares de alegria e de 
reprovação – tudo isso me aproximou das pessoas e da realidade vivida por 
um grupo de cultura popular em Lambari. 

Ainda assim, sinto que sou (e talvez sempre serei) forasteira. Afinal, 
apesar de filha de pai negro, minha mãe é bem branca e a combinação 
“branqueou” bastante minha pele e, por isso, nunca vivi a experiência do 
racismo da forma crua e cotidiana como as pessoas negras retintas. Além 
disso, sou filha da classe média, de pais pobres, do bairro Marechal Hermes, 
subúrbio carioca, descendentes de nordestinos e que ascenderam socialmente: 
seu Jair se fez médico e dona Cely, jornalista, podendo assim me dar condição 
financeira e social bem diferente da que tiveram. Nesse sentido, não sei e 
nunca saberei, de fato, o que é a experiência de ser pobre, negra, da periferia. 
E com essa consciência, sei que não posso ocupar o lugar de fala5 dos sujeitos 
de minha pesquisa. Por isso é tão importante lançar luz sobre o lugar de onde 
falo:

Anunciar o lugar de fala significa muito em termos epistemológicos, porque 
rompe não só com aquela ciência que esconde seu narrador, como denuncia 
que essa forma de produzir conhecimento é geocentrada, e se consolidou 
a partir da desqualificação de outros sistemas simbólicos e de produção de 
saberes (PELÚCIO, 2012b, p. 399).

A primeira vez que conversei como uma liderança da Congada da 
minha cidade sobre a possibilidade de pesquisar a seu respeito, ouvi um 
desabafo emocionado que me marcou: “Que bom ver outras pessoas interessadas 
na Congada, porque ninguém olha pra nós”6. Nesse momento não tinha ainda 
delineado qual seria meu problema de pesquisa, menos ainda quais seriam meus 
objetivos, mas percebi ali uma pista do porquê de meu interesse por aquela 
temática. Trata-se de uma manifestação cultural, de uma festa protagonizada 

5 Refiro-me ao conceito desenvolvido por Djamila Ribeiro no livro “O que é lugar de fala?” 
(RIBEIRO, 2017)

6  Sempre que transcrevermos relatos das/dos depoentes da pesquisa colocaremos em itálico para 
diferenciar dos trechos da literatura sobre a temática.
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por pessoas majoritariamente negras e de classe social menos abastada, por 
isso, como reflexo de um racismo insidioso e frequente no Brasil, muitas 
pessoas na cidade realmente não valorizam e até ridicularizam tal expressão da 
cultura negra local. Demonstração de tal desvalorização se mostrou também 
em outro diálogo, quando um conhecido me perguntou sobre o Mestrado e o 
que iria estudar. Quando revelei o tema, percebi um olhar de surpresa, como 
quem dissesse: “Estudar a Congada? Como assim? Pra quê?” Sua expressão de 
surpresa/estupefação seguiu-se de um silêncio revelador.

Em grande medida, isso é um aspecto revelador do olhar de desdém 
com que considerável parte da população da cidade parece ter para com a 
Congada. Uma falta de reconhecimento (do valor, da importância, da riqueza 
cultural) que não existe por acaso, pois isso foi construído a partir das marcas 
históricas deixadas pelo último país a abolir a escravidão nas Américas. Tal 
falta não se trata de uma ausência fortuita, mas exclusão intencional produzida 
pelas teorias racistas do século XIX que inspiraram considerável parte da elite 
brasileira aspirar por um país que se tornasse mais branco e, desse modo, mais 
desenvolvido. Conforme salienta Lilia Schwarcz (1993, p. 24): 

Em meio a um contexto caracterizado pelo enfraquecimento e final da 
escravidão, e pela realização de um novo projeto político para o país, as teorias 
raciais se apresentavam enquanto modelo teórico viável na justificação do 
complicado jogo de interesses que se montava. Para além dos problemas mais 
prementes relativos à substituição da mão de obra ou mesmo à conservação de 
uma hierarquia social bastante rígida, parecia ser preciso estabelecer critérios 
diferenciados de cidadania.

Tais critérios acabaram por definir quem no Brasil deveria ser cidadão, 
uma vez que pobres e negros eram indesejáveis, tendo em vista que no final do 
século XIX e início do XX, leis foram feitas para afastá-los do espaço público. 
As cidades foram reformadas segundo um ideal perseguido avidamente pela 
elite política e econômica que queria fazer do Brasil um país branco (ou o mais 
próximo disso), com forte presença e inspiração europeia (basta perceber como 
se estimulou a imigração italiana e alemã e observar a arquitetura, os trajes, 
os móveis, as artes do período) (COSTA, 2020). Nesse contexto, tudo o que 
fosse negro e africano era ruim, indesejável e desprezado, ao passo que não se 
tratava apenas de um posicionamento racista localizado, pois havia toda uma 
lógica racista propagada pelos meios acadêmicos (médico, inclusive), legais, 
policiais, estéticos e artísticos que reforçavam essa ideia de que somente um 
país com características europeias poderia se desenvolver.

Apesar das diferenças dos contextos históricos e geográficos, cheguei à 
conclusão de que tanto a negritude no contexto africano como o ideal do 
branqueamento no contexto brasileiro, tinham um denominador comum: 
eram ambos resultados de um racismo universalista, que quis assimilar os 
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africanos e seus descendentes brasileiros numa cultura considerada como 
superior. Assimilação essa que se faria através da falsa mestiçagem cultural e da 
miscigenação. Ambos os casos prefiguram também um quadro de intoxicação 
mental que uma vez totalmente introjetada levaria a alienação e a negação da 
própria humanidade (MUNANGA, 2003, p. 2-3).

Desse modo, não há como se lançar ao desafio de analisar as Congadas 
nesse país sem atentar para ao fato de que os sujeitos que as produziram 
originalmente eram os mesmos que estavam inseridos na dinâmica da 
dominação colonial como povos escravizados, arrancados de suas vidas em 
África e colocados num exílio forçado longe das suas terras. Hoje consigo 
perceber que, ao participar do grupo de Maracatu, passei a assumir os valores 
de uma ética negra popular que, inevitavelmente, concebe a Congada como 
prática educativa que ensina.

Nesse sentido, a análise no plano macropolítico proporcionado pela 
Teoria Pós-Colonial é primordial para termos uma noção de conjunto e 
reconhecermos historicamente os discursos que foram construídos no sentido 
de naturalizar e justificar o domínio de determinadas nações sobre outras, 
muitos deles, permanecendo vivos até hoje. 

Segundo Silva (2017, p.125), “a teoria pós-colonialista tem como 
objetivo analisar o complexo das relações de poder entre as diferentes 
nações que compõem a herança econômica, política e cultural da conquista 
colonial europeia”. Para tal objetivo essa teorização recua no tempo e abarca 
toda a história da expansão colonial europeia desde o século XV. Apesar de 
podermos definir o período compreendido entre o fim da 2ª Guerra Mundial 
e as décadas de 1960 e 70 como o fim do colonialismo europeu em termos 
territoriais, a dominação e a exploração continuaram até os dias de hoje em 
termos econômicos e culturais. Para Silva (2017), a teoria pós-colonial tem 
seu foco na análise das relações de poder criadas e fortalecidas nestes contextos 
de domínio colonial, explorando bastante o campo da cultura em áreas como 
a literatura, a música, a fotografia, entre outros, procurando compreender 
quais representações foram construídas a respeito do Outro. Autores como 
Edward Said (‘Orientalismo’) demonstram que, ao construir uma identidade 
para o Outro, os europeus acabaram construindo uma imagem de si mesmos 
(SILVA, 2017). 

A teoria pós-colonial junta-se às análises pós-modernas e pós-
estruturalistas ao questionar as relações de poder e as formas de conhecimento 
que colocaram o homem branco europeu em posição de privilégio e domínio. 
Focaliza-se nessas relações entre as nações e busca compreender como as 
dominações econômica e militar se entrelaçam ao domínio cultural com o 
objetivo de assujeitar determinados grupos. Por outras palavras, essa perspectiva 
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teórica concentra-se nas complexas relações entre saber, subjetividade e poder 
no processo de subjugação colonial (SILVA, 2017).

O empreendimento colonial iniciado nos séculos XV e XVI trazia em 
si uma forte dimensão epistemológica, pedagógica e cultural, pois além de 
dominar o outro pela força e pelas vias econômica e política, era necessário 
se afirmar culturalmente e convencê-lo da legitimidade, de certa forma, 
do conhecimento. Tenho como objetivo ‘civilizar’ os povos ‘primitivos’, a 
comunidade europeia produziu estratégias de legitimação das suas ideias, 
modos de falar, vestir, pensar e viver como hierarquicamente superiores. Esses 
povos brancos criaram e utilizaram-se, assim, largamente das pedagogias 
coloniais para convencer os outros marginalizados a perpetuarem seus 
processos culturais.

É importante frisar que esse processo de dominação cultural não 
foi (e não é) uma via de mão única, posto que nessa relação, dominantes e 
dominados são profunda e mutuamente modificados. Ainda que o poder saia 
desse jogo com grande vantagem, nunca ganha totalmente como gostaria, haja 
vista que na sua edificação há sempre brechas e rachaduras deixadas pela força 
da resistência do povo dominado. “O híbrido carrega as marcas do poder, 
mas também as marcas da resistência” (SILVA, 1997, p. 129), de tal modo 
que esses processos podem acontecer das mais diversas e inesperadas formas. 
De igual modo, o pesquisador precisa colocar grande parte de suas convicções 
em suspenso para evitar a tendência comum de escolher ou privilegiar as 
narrativas que se aproximam de suas opiniões e certezas. 

Como podemos observar, a teoria pós-colonial converge grande parte 
de suas análises para a questão da cultura enquanto lócus da dominação por 
parte dos povos exploradores e das resistências/acomodações pelos grupos 
explorados. Em última análise, essa imersão no universo de pesquisa com 
a Congada, permitiu-me uma formação singular no campo educacional 
ao robustecer e apurar o meu olhar no exame das consequências políticas, 
econômicas e sociais dessa dominação até nos dias atuais. 

4 Considerações finais

Assim como europeus e seus descendentes criaram e continuam a 
elaborar pedagogias para dominação das populações negras/os, pobres e 
indígenas, na mesma medida há inúmeros movimentos de resistência que 
abrem as brechas necessárias para que práticas culturais como a Congada 
ainda sobrevivam. A força das pedagogias culturais ‘decoloniais’ encetadas por 
essa manifestação demonstra que os praticantes com seus ternos e tambores, 
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quando vão às ruas e as festas, continuam empreendendo sua luta histórica a 
favor da equidade, do reconhecimento e da justiça social.

Viver a experiência dos pés no chão, das mãos no tambor e da voz 
cantante em som uníssono juntamente com um coletivo de pessoas negras 
me possibilitou, enquanto pesquisadora-professora, sair desse lugar-comum, 
muitas vezes colonizado da/pela docência, que implica apenas em depositar 
informações na cabeça dos jovens ou cumprir burocraticamente planejamentos 
genéricos e verticalizados. Viver essas experiências congadeiras tornou-me, ao 
menos em tese, parte de uma comunidade (não só a escolar) na qual os valores 
da ancestralidade, das relações intergeracionais e dos processos identitários são 
fundamentais para inventarmos novas formas de existência. 

Considero que esse é o valor principal de uma escrita pautada nesses 
pressupostos, ou seja, de não contribuir para constatar e revelar uma suposta 
verdade sobre a Congada de Lambari, mas de transformar a relação que eu tinha 
comigo mesma sobre o que é ser pesquisadora, a qual estava comodamente 
adormecida antes do início da minha investigação como mestranda. Espero 
que essas reflexões possam auxiliar a constituição de novos/as pesquisadores e 
pesquisadoras no campo dos estudos culturais e das pedagogias decoloniais, 
sobretudo, nos espetros que envolvem os saberes congadeiros. 
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“NO MEU CORPO TEM ASA E PÉ”1: O FAZER 
ARTÍSTICO DE CRIANÇAS EM UMA INSTITUIÇÃO 

ESCOLAR DO SUL DE MINAS GERAIS

Breno Alvarenga Almeida2

Fábio Gonçalves Pinto dos Reis3

Francine de Paulo Martins4

1 Introdução

Sou água filtrada
De música, sonho e sensibilidade

No meu corpo tem asa e pé
(Saulo Fernandes e Munir Hossn).

Presenciamos cotidianamente intensas transformações na sociedade. 
A escola enquanto espaço social visa à formação de cidadãos e 

cidadãs críticos/as e atuantes nesse contexto. Vale questionar se os sujeitos 
envolvidos no espaço educativo estão sendo formados para interrogar e atuar 
diante dessas mudanças, na medida em que se apropriam das diferentes 
linguagens como forma de expressão do conhecimento. 

De acordo com Almeida e Reis (2018), nos dias atuais a arte permite 
questionamentos pertinentes às questões sociais e políticas que permeiam os 
mais variados espaços que ocupamos. A formação das crianças que interagem 
com essa área do saber é um desafio que enfrentamos como educadores/
as, pois nos remete às reflexões sobre como elas aprendem e se apropriam 

1 Hosn, Munir; OLIVEIRA, Saulo J. F. N. de. Asa e pé. Salvador: Rua 15. 2015. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fMOfuX5ZUDE. Acesso em 28 jul. 2020.

2 Mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras, professor da educação básica na rede 
de ensino particular de Lavras - MG, brenoalvarenga554@gmail.com 

3 Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo - USP e Professor Associado II da 
Universidade Federal de Lavras, fabioreis@ufla.br

4 Doutora em Educação: Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC-SP e Professora Adjunta da área de Didática da Universidade Federal de Lavras – 
UFLA, francine.lima@ufla.br
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das experiências artísticas no interior da escola. Os autores destacam que 
desenvolver a arte como linguagem expressiva com vistas à estimular o 
processo de sensibilidade estética, sem que haja a necessidade do/a educando/a 
responder às noções de ideal do/a educador/a, faz com que a instituição 
educativa seja, de fato, um espaço que oferece acesso à arte de maneira não 
reduzi-la à reprodução de técnicas.

Embalados pela liberdade anunciada no excerto da música de Saulo 
Fernandes e Munir Hossn no qual “o corpo tem asa e pé”, optamos por assumir 
como orientação teórica desse trabalho a abordagem triangular de Ana Mae 
Barbosa (1991). A mencionada autora propõe que o ensino do componente 
curricular em questão tenha como mote a livre expressão, com destaque para 
três etapas do processo de ensino e aprendizagem: contextualização, o fazer 
artístico e a reflexão. 

Subsidiados por esses pressupostos epistemológicos, a pesquisa em 
tela buscou problematizar enunciados de crianças do 5º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola da rede pública da cidade de Lavras-MG por 
meio de uma oficina de arte envolvendo os diferentes segmentos do fazer 
expressivo. A oficina buscou oportunizar a experiência artística estimulando 
o desencadear de expressões, sensibilidades e subjetividades das crianças com 
o intuito de abrir caminhos para tencionar algumas verdades estabelecidas no 
espaço educacional e social investigado. 

Os efeitos de verdade são produzidos social e historicamente pelos 
discursos, pois as relações, (re) encontros e diálogos se alteram no processo de 
constante devir do ser. Não é nossa pretensão, portanto, capturar o absoluto 
nos dizeres das crianças, resolver uma fragilidade educativa específica, mas 
problematizar o que está posto, pois “as indagações formuladas não devem se 
restringir entre “o que isto ou àquilo? Mas em como tais enunciados foram 
produzidos?” (CHEVALIER, 2015, p. 302).

Em linhas gerais, esse aporte significa o movimento de análise crítica 
pelo qual se procura ver como puderam ser construídas as diferentes soluções 
para um problema, mas também como isso decorre de uma modificação de 
alguns postulados ou princípios sobre os quais se sustentam as respostas dadas. 
“O trabalho de reflexão filosófica e histórica é retomado no campo de trabalho 
do pensamento com a condição de que se compreenda a problematização 
não como um ajustamento de representações, mas como um trabalho do 
pensamento” (FOUCAULT, 2015, p. 27).

Nesse sentido, a vivência em arte nos permitiu problematizar o 
adestramento dos corpos decorrente das relações de poder naquele espaço 
educacional. Entretanto, mesmo diante de uma instituição disciplinadora que 
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é a escola, na oficina desenvolvida a arte surgiu como resistência em uma 
educação menor, conforme Gallo (2002, p. 173):

A educação menor é um ato de revolta e resistência. Revolta contra os fluxos 
instituídos, resistência às políticas impostas; sala de aula como trincheira, como 
toca do rato, o buraco do cão. Sala de aula a partir do qual traçamos nossas 
estratégias, estabelecemos nossa militância, produzindo um presente e um 
futuro aquém ou para além de qualquer política educacional. Uma educação 
menor é um ato de singularização e de militância.

Para análise e contextualização das práticas artísticas desenvolvidas e dos 
dizeres das crianças, ancoramo-nos em referenciais teóricos pós-estruturalistas, 
tais como Gilles Deleuze e Félix Guattari (1991) e Michel Foucault (2013). 
A organização desse texto inicialmente irá marcar nossa posição epistêmica 
acerca da compreensão de arte para, logo em seguida, discorrermos sobre a 
proposta compartilhada com as crianças e analisar os enunciados que vieram 
à tona nessa interlocução. 

2 Artes e educação

Conceituar arte é uma tarefa laboriosa que, muitas vezes, não nos 
permite chegar a um ponto comum. Por exemplo, quando questionamos 
crianças e jovens sobre o universo artístico, ao invés de conceituá-la, eles 
apenas mencionam as ações espontâneas mais comuns do seu fazer na escola, 
tais como: desenhar, pintar, esculpir, cantar, dançar, dentre outros. Arte, 
então, torna-se o produto da criatividade humana, porém, a espontaneidade 
humana não é tão simples de ser explicada. 

Para subsidiar essa discussão, apoiamo-nos em Deleuze e Guattari 
(1991) ao afirmarem que a arte, como conjunto de afectos e perceptos, envolve 
um trabalho sério no plano de composições. Os autores afirmam que em 
“toda a arte seria preciso dizer: o artista é mostrador de afectos, inventor de 
afectos, criador de afectos, em relação com os perceptos ou visões que nos dá” 
(p. 227). Os perceptos não representam, à luz desses filósofos, uma simples 
percepção, ao passo que envolvem um misto de sensações que transcendem 
àquilo que é palpável, factual e objetivo. Já os afectos se relacionam com o 
processo de devir que, para Trindade (2016), pode ser contraditoriamente 
interpretando como um ponto de partida obscuro, mas que não indica onde 
podemos chegar: 

O devir-animal, criança, mulher, são apenas os primeiros passos de uma dança 
sem coreografia. Troca-se um céu por um deserto que deve ser povoado. Há de 
se aprender a improvisar; uma arte dos encontros se faz a cada passo, criações 
contínuas serão exigidas em cada curva deste caminho. Mas não precisamos 
nos preocupar com a solidão, um devir acontece por expansão, contágio, 
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ou seja, ele sempre encontra companhias em sua viagem. Os processos de 
devir encontram uma alegria enorme que retorna de sua própria efetuação. 
A potência desta expansão não quer capturar o outro! A liberdade começa a 
andar juntamente com a liberdade do outro! O caminho torna-se a casa do 
nômade, um caminho mais livre e com mais companhias! (s/p).

Sabemos sobre o nosso ponto de partida, mas não sabemos os lugares 
e as trajetórias nas quais podemos percorrer, tendo em vista que o devir é 
um processo de vida em constante formação que sinaliza a interação entre 
os perceptos e afectos. Para Deleuze e Guattari (1991), criar esse bloco de 
sensações exige um trabalho de consistência, ou seja, estudo, concentração, 
observação, cuidado, paciência e inspiração. A tela (ou a base para o trabalho) 
em branco é como se fosse o infinito que o artista irá fazer o recorte, o 
ajuste, a impressão de suas subjetividades. Após o trabalho, a obra passa a se 
caracterizar como atemporal, ou seja, se eternizará. E, nesse sentido, os autores 
sublinham que “o que se conserva, a coisa ou a obra de arte, é um bloco 
de sensações, isto é, um composto de perceptos e afectos” (1991, p. 213). 
Assim, um dos desafios do artista é fazer a obra ficar em pé ao constituir um 
plano para que sua criação possa gerar sensações e atingir, de alguma forma, 
os corpos que com ela entrarão em contato. De igual modo, “o artista cria 
blocos de perceptos e de afectos, mas a única lei da criação é que o composto 
deve ficar de pé sozinho. O mais difícil é que o artista o faça manter-se de 
pé sozinho” (DELEUZE; GUATTARI, 1991, p. 214). Ora, diante de tal 
posição, como e por meio de quais procedimentos as artes tornam possível 
às crianças produzirem subjetividades e processos de resistência ao poder das 
instituições educativas, às verdades impostas socialmente?

Para Martins, Picosque e Guerra (1998), “a aprendizagem em arte só 
é significativa quando o objeto de conhecimento é a própria arte” (p. 131). 
Como área do conhecimento, ou seja, o ensino da arte com finalidade na arte 
começou a compor o cenário educacional brasileiro no final dos anos de 1980. 
Desde então, enfrenta-se muitos desafios com relação ao ensino desse eixo 
curricular em razão dos múltiplos posicionamentos epistêmicos referentes às 
propostas metodológicas. O tempo pedagógico que poderia ser utilizado para 
a construção sentidos, muitas vezes, “é tomado por práticas instrumentais de 
reprodução de modelos preestabelecidos que não afetam as crianças, deixando 
de proporcionar experiências de aprendizagem significativa” (MARTINS, 
PICOSQUE, GUERRA, 1998, p. 128). Além disso, a própria organização do 
espaço das instituições educativas, em alguma medida, também não permite 
a criação, a expressão artística e a socialização da produção desenvolvida. Ora, 
se pelas ruas e em outros lugares, as artes ocupam diversos territórios, por que 
muitos docentes ainda se prendem ao uso do papel A4?
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Conforme Almeida e Reis (2018), a formação docente voltada à arte 
ainda apresenta lacunas, sobretudo, no que tange a organização didática do 
espaço na instituição de Educação Infantil. As crianças, em muitas situações, 
não têm espaço para brincar, dançar, dramatizar, imaginar, ou mesmo, para 
experimentar os processos de aprendizagem corporalmente. Oportunizar 
experiências nas quais as crianças, no decorrer das atividades artísticas, não 
sejam adestradas aos ideais estéticos do adulto é fundamental para que possam 
(re) significar suas experiências estéticas e culturais (ALMEIDA, REIS, 2018). 
Nesse sentido, torna-se necessário desenvolver propostas que possam ampliar 
o repertório estético e cultural da criança, oferecendo leituras e artefatos 
culturais que podem levar à fruição estética. 

Nessa direção, questões pertinentes são abordadas por Martins, Picosque 
e Guerra (1998, p. 140) ao evidenciarem o papel de um planejamento crítico 
no contexto do ensino da arte: “quais imagens ou obras – visuais, sonoras, 
gestuais – trazer para os aprendizes? Quando mostrá-las? Como? Por quê? Os 
aprendizes também não podem selecionar imagens ou obras que gostariam de 
compartilhar?”.

Almeida e Reis (2018) afirmam que muitas proposições pedagógicas 
produzem a domesticação e disciplina dos corpos durante o fazer artístico. 
De igual modo, os autores complementam que esse controle também é 
entendido como processo de escolarização da arte, ao passo que busca elaborar 
produções artísticas a partir do critério estético hegemônico na cultura adulta. 
Vale reafirmar que uma perspectiva tecnicista no ensino da arte empobrece 
as experiências de criação, fruição e representação artísticas pelas crianças 
envolvidas.

Ao incentivar as descobertas, questionamentos e experiências com cores, 
traços, texturas e expressões, os pequenos tornam-se capazes de reconhecer 
suas identidades e valorizar as diferenças (GOBBI; PINAZZA, 2014). As 
autoras, ao defenderem tais pressupostos do trabalho didático-metodológico, 
remetem-se à abordagem da criança cientista-artista: 

[...] podemos dizer que arte, ciência e infância encontram-se imbricadas 
em processos de descobertas do mundo pelas crianças e pelos adultos, sem 
um modo hierarquizado de conceber o mundo e os processos de criação e 
experiências que o compõem indistintamente (GOBBI; PINAZZA, 2014, p. 
41). 

Ao mergulharem nas experimentações e experiências estéticas, as ações 
das crianças nem sempre produzirão formas realistas de interpretação da 
realidade. Em contrapartida, a primeira pergunta que muitos adultos fazem 
diante de uma obra de arte produzida por uma criança é “o que é isso?” (GOBBI 
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e PINAZZA, 2014). Ou seja, ao reduzirmos a estética ao enquadramento do 
real, não ao processo e a vivência produzidos, não valorizamos a arte e o que 
elas podem provocar nas crianças. 

Para Almeida e Reis (2018), a obra de arte nela mesma talvez não 
provoque o efeito transformador que o adulto almeja aos pequenos, ou mesmo, 
que signifique uma experiência agradável para eles. Na experiência artística, as 
sensações podem variar de acordo com a técnica, o material e a abordagem da 
educadora, podendo não representar um momento predominantemente de 
prazer e alegria como muito se romantiza. Ainda que seja um caminho para 
o desenvolvimento da dimensão humana, as atividades artísticas são levadas 
às crianças com discurso prévio de “uma atividade bem legal”, porém, muitas 
vezes elas são forjadas a seguir um modelo padronizado, partindo apenas da 
reprodução que limita a sua criatividade: “vamos pintar a árvore de verde”, 
“vamos colar bolinhas amarelas no miolo da flor” (ALMEIDA; REIS, 2018).

Para Iavelberg (2007, p. 33), os/as professores/as precisam considerar 
a relação entre ensino “e aprendizagem para planejar as interações que 
promovam o potencial de criação artística dos alunos. Não basta oferecer 
materiais e deixar fazer, mesmo nas atividades em que as crianças podem fazer 
arte livremente”. Nessa direção, Cunha (2014) ressalta que a questão da livre 
expressão, quase sempre, permite o acaso na experiência pedagógica, mas é 
preciso ficar atento para que a reação não seja apenas a de retomar o controle 
da turma. Para a autora, a liberdade para criar no contexto escolar não pode 
se dar exclusivamente pela disponibilização de materiais para o manuseio livre 
pelas crianças. 

Em última análise, pode-se constatar dois extremos: o controle dos 
corpos nas experiências artísticas e a liberdade (abandono pedagógico) sem 
mediação. Sendo assim, é imprescindível a interação do adulto de forma 
consciente, mediando o processo por meio de situações-problema e propostas 
desafiadoras, no sentido de que:

[...] o conhecimento visual não vai se dar de forma espontaneísta ou na forma 
de adestramento manual, mas sim, com intervenções pedagógicas que desvelem 
e ampliem os saberes individuais e coletivos, relacionando-os aos elementos da 
cultura da qual emergem com aqueles historicamente acumulados (CUNHA, 
2014, p. 25). 

Podemos, a partir dessa intervenção, fazer com que as crianças se 
apropriem de conceitos, temáticas e significações, de modo que a aprendizagem 
e as descobertas façam sentido no universo de cada uma delas. Além disso, 
o tempo da produção de uma obra de arte envolve as subjetividades que 
permeiam o momento e não segue um tempo cronológico, assim como a 
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vivência das artes pode não ser tão prazerosa como enunciam (ALMEIDA e 
REIS, 2018).

Na próxima seção poderemos perceber as marcas das experiências de 
um trabalho com a arte na vida das crianças e o quanto algumas metodologias 
e abordagens podem adestrá-las, domesticá-las e governá-las.

3 “Posso pintar o pé?”: o que dizem as crianças sobre artes na escola

Quem anda no trilho é trem de ferro.
Sou água que corre entre pedras

Manoel de Barros

O espaço institucional pesquisado fica localizado na periferia de um 
município sul mineiro, sendo que próximo a ele podemos nos deparar com 
um trilho de trem de ferro que atravessa a vida cotidiana dos habitantes daquele 
lugar. Como afirma Manoel de Barros (2001), as pessoas são como as águas 
que correm entre as pedras, ao passo que devemos compreendê-las em meio a 
esses inúmeros percursos e emaranhados de vida que as constituem. 

Evidenciamos isso porque ao adentrarmos a escola e termos contato 
com o grupo (composto por 27 crianças) com o qual iríamos trabalhar a oficina 
de arte, identificamos crianças desmotivadas, apáticas e infelizes, talvez, por 
serem insistentemente nomeadas como bagunceiras e indisciplinadas pelos/
as educadores/as local. Com a intenção de desenvolver ideias e conceitos que 
cercam as cores primárias, secundárias e terciárias, a nossa proposta não bastou 
em apenas misturar as tintas e registrar o resultado das possíveis combinações. 
Buscando transgredir as práticas tradicionais, reunimo-nos com as crianças 
embaixo de uma árvore da escola para discutir a influência das cores em nossas 
vidas. 

Naquele contexto, o fazer artístico se caracterizou com a disposição de 
alguns materiais (tintas guache nas cores primárias, grande rolo de papel branco, 
caneta hidrocor e pincel) e o convite para as crianças experimentarem aquelas 
cores, utilizando o corpo, o papel, as tintas e outros elementos escolhidos 
para compor suas obras. Depois disso, sugerimos a divisão das crianças 
em três pequenos grupos, nomeados aqui de A, B e C, para que pudessem 
autonomamente organizar seus próprios espaços. Uma bobina de papel foi 
desenrolada no local, a fim de que cada grupo tivesse aproximadamente 1,5m 
x 2m para o desenvolvimento do fazer artístico. 

O grupo A resolveu iniciar o processo deitando um integrante sobre 
o papel para que pudessem esboçar o contorno do corpo daquele colega que 
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serviu como ‘modelo’, ao passo que, posteriormente, outras crianças também 
foram sendo tomadas como referência. Os demais grupos, ao notarem tais 
estratégias, resolveram seguir o mesmo caminho, porém, explorando distintos 
posicionamentos dos corpos no papel. Diante disso, observávamos a atividade 
ao circularmos entre as crianças até que o grupo B, ao iniciar a pintura do 
papel, questionou a respeito de “como iremos pintar o meio?”. A partir dessa 
dúvida, parte daquele grupo solicitou a nossa mediação. Assim, instigamos as 
crianças a pensarem em possibilidades de resolução da problemática levantada 
a partir das interações estabelecidas:

Professor: “Como vocês fariam para pintar o meio?”
Criança: “Só se a gente subir em cima do papel, uai!”.
Professor: “Por que não?”
Criança: “Mas pode?”
O diálogo descrito acima possibilita-nos refletir sobre das normas 

impostas e internalizadas pelas crianças ao longo da trajetória escolar. O 
que impede o/a artista intervir fisicamente sobre o espaço a ser ocupado por 
sua expressão? Pois bem, ao continuarmos a interlocução, surgiram outros 
questionamentos:

Criança: Pode pintar a mão para fazer a mão do boneco?
Professor: Por que não poderia?
Criança: Porque suja!
Professor: Essa tinta sai da roupa...
Criança: Então tá! Vou pintar o braço também!
Percebemos, a partir dos dizeres das crianças, que os seus corpos 

tornaram-se uma extensão da obra de arte, pois a experiência com as cores 
extrapolou o simples ato de contornar. Assim, os pequenos se sentiram livres 
para fruírem arte e perceberem corporeidades múltiplas, visto que o desejo de 
“encerrar”5 a atividade deve ser pela vontade do grupo, não do educador:

Criança: Posso pintar o pé?
Professor: Por que você quer pintar o pé?
Criança: Para deixar meu pé na pintura (uma forma de carimbar o pé).
Professor: Tudo bem, converse com o grupo e experimente mais essa 

sensação e depois me conta...

5 Utiliza-se aspas pela continuidade do processo. A obra se eternizará de forma criar novas 
sensações em observadores/as e pela discussão naturalmente continuar em outros espaços, ainda 
que o momento de pintar tenha finalizado por vontade do grupo.
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Criança: Mas posso tirar o tênis?
Professor: Sim, pode!
Nesse momento as experiências se intensificaram pelo fato das crianças 

unirem forças no sentido de compartilhar seus corpos como parte da produção 
artística em voga. Esse instante foi libertário pelo fato da maioria delas terem 
abolido a utilização dos pincéis, transgredindo a lógica disciplinadora ao 
misturar as tintas com as mãos. Depois disso, ainda acabaram passando as 
cores pelos corpos dos colegas em uma entrega total a dinâmica lúdica da 
experimentação. 

Os grupos encerraram o processo de criação em espaços e tempos 
diferentes, o que despertou a observação da produção artística por todos 
os envolvidos, uma vez que puderam identificar as múltiplas estratégias 
desenvolvidas. Ao final, um dos grupos resolveu amassar toda produção e 
jogá-la no lixo, fato esse que pode evidenciar os sentidos e significados da 
arte na escola. Por outras palavras, nem sempre conseguimos assegurar que 
os fazeres artísticos produzam efeitos significativos e prazerosos para os seres 
humanos no processo de ensino. Pretendemos, assim, desestabilizar verdades 
construídas a partir de discursos que romantizam o trabalho com a arte, 
sobretudo, no interior do campo educacional. 

Essa experiência pedagógica por intermédio da arte tornou-se 
“resistência”, já que:

Algumas pedagogias direcionadas à educação do corpo incorporam, em seus 
lentos processos de constituição, as transformações da sensibilidade de cada 
época e, mais precisamente, uma racionalização da vigilância sobre o outro e 
sobre si mesmo, sobre o próprio corpo. É possível, portanto, falar de modelos 
que, ao governarem o funcionamento do corpo, governam os meios que o 
educam (REIS, 2016, p. 70).

Essas tecnologias disciplinares são representadas pelas/nas ações 
pedagógicas realizadas na micropolítica do cotidiano e isso ficou evidente 
nos relatos das crianças durante o desenvolvimento da oficina de arte. 
Embora inseridos em um ambiente disciplinador, as vivências dessa atividade 
permitiram aos integrantes da turma a possibilidade de imaginarem, criarem, 
experimentarem e construírem processos autônomos. 

A percepção de tal potencialidade educacional depende de um olhar 
sensível, de uma aproximação do adulto ao corpo das crianças que desejam 
viver arte na escola. As rotas traçadas pelos pequenos para a fuga das práticas 
de poder adestradoras constituíram-se, naquele contexto, em uma real 
experiência estética. O poder disciplinar age, nesse sentido, como um aparato 
voltado à produção de corpos dóceis, individualizando o sujeito por meio da 
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vigilância e da classificação. Veiga-Neto (2008, p. 26) assinala que: 
[...] as disciplinas sejam no eixo do corpo seja no eixo dos saberes funcionam 
como códigos de permissão e interdição. Elas funcionam como um substrato 
de inteligibilidade para variados códigos e práticas segundo os quais se dão 
determinadas disposições, aproximações, afastamentos, limites hierarquias e 
contrastes, de modo que por si só e silenciosamente elas não apenas engendram 
determinadas maneiras de perceber o mundo e de atuar sobre ele, como, 
também, separam o que é (considerado) verdadeiro do que não o é.

 As marcas desse poder disciplinar no ensino das artes emergiram a partir 
dos questionamentos das crianças. As cores, o espaço, as formas, o tempo e até 
mesmo os sentimentos durante a escolarização foram sufocados pelos/as por 
muitos docentes, mitigando o processo criativo mais significativo. Percebemos, 
por intermédio da oficina, a presença enraizada de uma perspectiva de ensino 
de arte associada às marcas da cópia e da reprodução, que não oportuniza a 
criação, a invenção e a produção experiencial pelas crianças.

O fazer artístico não se faz isoladamente, é mais complexo do que 
podemos imaginar, dado que demanda sensibilidade para que percebamos 
o encantamento que há por trás de cada traço, pincelada, modelagem, gesto, 
som, ritmo e olhar. 

A criança enquanto desenha canta, dança, conta histórias, teatraliza, imagina 
ou até silencia... O ato de desenhar impulsiona outras manifestações, que 
acontecem juntas, numa unidade indissolúvel, possibilitando uma grande 
caminhada pelo quintal do imaginário (DERDYK, 1989, p. 19). 

Ao explorar, em certa medida, o quintal do imaginário e das 
possibilidades estéticas, notamos que essa atividade artística foi concretizada 
pelo grupo em meio a diálogos, interações, trocas, sons, movimentos, 
experimentações, questionamentos e investigações. 

 4 A arte como educação menor: (finaliza)ações

A arte como educação menor, ou seja, como “uma aposta nas 
multiplicidades, que rizomaticamente se conectam e relacionam gerando 
novas multiplicidades” (GALLO, 2002, p.174), tem relação direta com 
o embasamento teórico da oficina. Consideramos isso por ser uma ação 
pedagógica de resistência aos modelos padronizados de aulas de arte, em 
especial, aos processos de ensino das cores às crianças. A partir da fruição 
estética, elas tiveram a oportunidade de vivenciar e experimentar sensações 
diversas em um ambiente de troca e colaboração, ao passo que em prática 
disciplinadora:

A própria disciplina pode fazer diminuir a ‘desutilidade’ dos fenômenos de 
massa; reduzir aquilo que, numa multiplicidade, faz com que esta seja muito 
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menos manejável que uma unidade; reduzir o que se opõe à utilização de cada 
um de seus elementos e de sua soma; reduzir tudo o que nela possa anular 
as vantagens do número; é por isso que a disciplina fixa; ela imobiliza ou 
regulamenta os movimentos; resolve as confusões, as aglomerações compactas 
sobre as circulações incertas, a repartições calculadas (FOUCAULT, 2013, p. 
207).

De forma similar, Veiga-Neto (2008) assinala que o poder disciplinar 
adestra os corpos das crianças, sendo que “o seu efeito maior não é se apropriar 
violentamente de um corpo para dele extrair energia, afetos, submissão e 
trabalho, mas é, sim, o de adestrá-lo” (p. 58). 

No entanto, como anota Cunha (2014), para que as crianças tenham 
possibilidades de se desenvolver na área expressiva, é imprescindível que o 
adulto rompa com seus próprios estereótipos e consiga realizar intervenções 
pedagógicas no sentido de trazer à tona o universo da expressão infantil. Para 
Almeida e Reis (2018), o protagonismo da criança no processo de criação 
artística pode ser constatado por meio da sua autonomia na ressignificação 
dos materiais e pela imprevisibilidade como aliada na constituição da obra 
de arte. Assim, verifica-se que a criança se apropria dos elementos simbólicos 
da linguagem artística e dialoga com os espaços nos momentos de constante 
descoberta e experiência. Conforme Iavelberg (2007, p. 35), “insistir em fazer 
sozinha é o que predomina nas ações de uma criança criativa e protagonista. A 
persistência é o caminho da criação, é o avesso da dependência, é a abertura à 
liberdade, que é condição necessária à ação artística”. 

A utilização do corpo como veículo de linguagem leva as crianças e 
professores/as a refletirem sobre a compreensão do espaço e sua ocup(ação). 
Percebe-se que há muitas realidades distintas que devem dialogar com o 
processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais interessante, a fim de que 
façam sentido na vida dos educandos (ALMEIDA; REIS, 2018). É importante 
que o/a professor/a organize seu trabalho “como uma novela, em que a 
história vai se desenvolvendo gradativamente, com os mesmos personagens, 
às vezes com tramas paralelas que se cruzam, gerando outras alternativas para 
o enredo” (CUNHA, 2014, p. 52).

A nossa relação com as crianças na oficina foi, portanto, estabelecida 
por meio do diálogo que possibilitou a descoberta e a aprendizagem de diversas 
técnicas artísticas sem imposição de regras que engessassem e anestesiassem a 
criatividade. O adestramento dos ideais estéticos e dos roteiros padronizados 
do fazer artístico não preponderaram e isso possibilitou a argumentação por 
parte das crianças. 

Como metáfora das resistências desenvolvidas pelos pequenos no 
decorrer dos fazeres artísticos da oficina, retomamos a poesia musical da 
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epígrafe inicial do texto, na qual Saulo e Munir discorrem sobre as correntes 
de água que esbarram e se ramificam entre as pedras. Quase que de forma 
líquida, as crianças investigadas foram paulatinamente escapulindo, espirrando 
e se esquivando das práticas artísticas adestradoras que marcavam seus corpos 
naquele território escolar. Na realidade, consideramos que as crianças e seus 
corpos atuaram como água de corredeira, pois ao encontrarem barreiras nos 
discursos, nas práticas, nas proibições e nos ideais adultocêntricos, buscaram 
nas brechas as possibilidades de se reexistirem. Afinal, os seus corpos são de 
“asa e pé”. 
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PROBLEMATIZANDO AS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO 
NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Mariane Avelar Natividade1

Fábio Pinto Gonçalves dos Reis2

1 Introdução

Diante das inúmeras turbulências que assolam a educação no 
Brasil, principalmente no momento político atual, assumimos 

como fundamental contribuir para que o contexto educacional amplie seus 
horizontes e reconheça, cada vez mais, grupos que historicamente foram 
excluídos e tiveram em diversos momentos a sua existência negada. Visamos 
proporcionar assim, a formação de sujeitos com uma consciência crítica e 
transformadora. Nesse sentido, decidimos problematizar as violências de 
gênero em ambientes educativos a partir de representações de pós-graduandos/
as (PPGE/UFLA) em processo de formação continuada. 

Falar sobre as violências de gênero se faz importante, pois, de acordo 
com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2016, 4.645 
mulheres foram assassinadas no país, esse número, representa um aumento de 
6,4% desde 2006. Em relação a casos de estupro, uma forma de manifestação 
dessas violências, os registros são os que mais crescem exponencialmente. Em 
2016, 49.497 casos foram reportados nas delegacias de polícia, mas existe a 
estimativa de que mais da metade dos ocorridos não são denunciados.

Para além desses casos contabilizados, a violência contra a mulher, ou 
violência de gênero, pode ocorrer de diversas outras formas em muitos outros 
ambientes. Por isso a importância de problematizar essa temática. Nesse 
contexto, apresentamos os seguintes questionamentos para iniciar as nossas 
intervenções: quais as representações que professores/as em curso de formação 
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continuada tem a respeito do tema violência contra as mulheres? Como fazer 
com que esses docentes projetem o seu trabalho problematizando esse tema 
no contexto educacional?

Tais representações foram coletadas e analisadas com base na aplicação 
de uma oficina pedagógica intitulada Gênero e sexualidade na formação docente: 
problematizando as violências contra as mulheres. Segundo Paviani e Fontana 
(2009), uma oficina se sustenta no tripé: sentir-pensar-agir com objetivos 
pedagógicos. Dessa forma, a sua metodologia incorpora ação e reflexão, 
fazendo com que os seus participantes se apropriem, construam e produzam 
conhecimentos práticos e teóricos. No presente trabalho, como já mencionado, 
buscamos problematizar as violências de gênero e, para isso, apresentamos 
aos alunos e alunas da disciplina “Escola, Currículo e Diversidade Cultural” 
do Mestrado Profissional em Educação (MPE/UFLA) questionamentos e 
artefatos culturais que contribuíssem para a elaboração de diálogos, reflexões 
e discussões acerca do tema.

Diante dessa proposta, para levantarmos os registros e produzirmos as 
narrativas necessárias para nossa pesquisa, utilizamos a técnica do grupo focal. 
Kitziner (1995) afirma que tal técnica pode ser compreendida como uma 
espécie de grupo de entrevistas no qual a interlocução entre os/as participantes 
são os materiais empíricos coletados. Os sujeitos, então, são encorajados a 
dialogarem uns com os outros, trocando pontos de vista e elaborando 
questões. Assim, com o grupo focal é possível identificar não apenas o que 
as pessoas pensam, mas também como e porque elas pensam o que pensam 
(KITZINER, 1995). 

Para preservar as identidades dos/as participantes do nosso grupo, mas 
ainda assim poder expor e utilizar o que cada um/uma trouxe no decorrer do 
trabalho, fornecemos nomes fictícios de cientistas brasileiras que se destacaram 
ao longo da história às mulheres. Em relação aos homens participantes da 
oficina, optou-se por nomeá-los com nomes de pessoas que historicamente 
lutaram por justiça social e equidade de gênero no país. Segue a tabela abaixo 
para que os depoentes sejam identificados quanto à produção dos seus 
enunciados:
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Número de 
participantes

Nomes fictícios dos/das 
participantes

Sexo biológico

1 Maria Josefina M

2 Nise da Silveira M

3 Neusa Amato M

4 Elisa Frota M

5 Elsa Gomide M

6 Marília Peixoto M

7 Juliano Moreira H

8 Vital Brasil H

9 Milton Santos H

Delineado isso, pretendeu-se analisar com profundidade os discursos que 
convergem para o nosso objetivo de pesquisa, que é analisar as representações 
de professores/as em processo de formação continuada quanto às violências 
contra as mulheres e compreender as possibilidades de problematizá-las nos 
ambientes educativos a partir da oficina apresentada. Uma vez que, estudar 
e refletir sobre a utilização da linguagem, em se tratando das questões de 
gênero, tem uma dimensão política bastante relevante. Ocorre que é a partir 
dos significados construídos por nossa linguagem e cultura, que a realidade 
se anuncia e se contingencia. Logo, é compreendendo essas representações e 
buscando suas reelaborações que transformamos as nossas experiências.

Nesse contexto, consideramos que tratar sobre a violência contra as 
mulheres é um trabalho extremamente sensível, mas que nos mobilizou de 
uma forma estranhamente inquiridora e nos lançou na direção de descobrir 
que mesmo quando as águas parecem extremamente turvas, ainda podemos 
encontrar belezas inapreensíveis relacionadas às questões de gênero e 
sexualidade na educação escolar.

2 A naturalização da violência contra a mulher

Conforme Almeida (2016), a naturalização das violências contra 
mulheres resulta na “cultura do estupro”, visto que após a sociedade objetificar 
os seus corpos e colocá-los a serviço do homem, ela acaba banalizando essas 
violências. Para Stuart Hall (1997), a cultura é formada por um conjunto 
de significados utilizados pelos seres humanos para “codificar, organizar e 
regular sua conduta em relação aos outros” (HALL, 1997, p. 16). Assim, a 
partir de um sistema de códigos, delimitados pela cultura, as ações humanas 
ganham sentido, por isso, a afirmação de que toda ação humana é “cultural”. 
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Para Sousa (2017), quando denominamos uma determinada prática social 
de cultura, queremos dizer que ela ocorre de forma frequente e corriqueira, 
além de ser reconhecida como uma atividade humana. Marilena Chauí (apud 
SOUSA, 2017, p. 10) define cultura como “campo simbólico e material das 
atividades humanas”.

Essas afirmações permitem que possamos compreender a cultura do 
estupro como uma produção social, o que não significa que todos os seres 
humanos sejam responsáveis pelos estupros ocorridos, mas que essa é uma 
prática perpetuada por uma cultura machista e misógina na qual a violência 
contra a mulher acaba sendo naturalizada. Aqui, faz-se importante também 
destacar que um estuprador não pode ser pré-concebido como doente ou 
apenas produto da sociedade, já que isso o isentaria da responsabilidade sobre 
seus atos. Compreender a violência contra a mulher, em especial a sexual, 
como cultural, é relevante para que possamos nos atentar para os mecanismos 
sociais que contribuem e alimentam diariamente tal prática (SOUSA, 2017). 
Nesse contexto, como lidar com isso? 

Com a finalidade de estimular esse debate, apresentamos ao grupo 
algumas tirinhas como elemento disparador:

Figura 1 - Artefato ilustrativo

Disponível em: https://www.geledes.org.br/estupro-e-consentimento-explicados-em-
simples-tirinhas/. Acesso em: 16 jun. 2020.

Maria Peixoto, uma das participantes da oficina, logo disparou 
indignada:

Ele estava de roupa curta, pediu pra ser estuprada...Tanto que tem uma página 
tanto no Facebook quanto no Instagram que chama ‘Ele não me bateu, mas...’ 
E aí as meninas vão postando os relatos de coisas que o companheiro fez 
com ela, que não chegou a pôr a mão, mas que humilhou ela, que agrediu de 
alguma forma (Marília Peixoto).

Ao analisar essas narrativas, percebemos a banalização do uso de 

https://www.geledes.org.br/estupro-e-consentimento-explicados-em-simples-tirinhas/
https://www.geledes.org.br/estupro-e-consentimento-explicados-em-simples-tirinhas/
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atitudes violentas contra as mulheres. Considerando que o patriarcado 
imprime aos homens um papel ativo e produtivo na sociedade enquanto que 
as mulheres ficaram limitadas à passividade e à reprodução, notamos que 
essa construção ratificou a manutenção das condições assimétricas de poder 
entre os gêneros. O domínio dos homens colocou as mulheres como aquelas 
que deveriam cumprir “deveres conjugais”, dentre eles os “serviços sexuais”. 
Consequentemente, “nas representações masculinas, a mulher continua a ser 
considerada como um objeto que se deseja adquirir (e depois exibir), mais do 
que como um sujeito com o qual se estabelece uma relação” (BOZON apud 
DANTAS-BERGER; GIFFIN, 2005, p. 27). 

Nesse sentido, Sousa (2017) evidencia que apenas intervir 
responsabilizando o comportamento de um agressor por meio de ações 
jurídicas previstas no código penal interfere em um problema social amplo 
e complexo de forma reducionista. É preciso educar para a transformação de 
um aspecto cultural estrutural, pois a partir do momento em que a violência é 
exercida com o objetivo de reduzir uma pessoa à condição de submissão, acaba 
por violar os direitos humanos mais básicos da vida. Vale dizer que o discurso 
machista se constitui como aporte fundamental que sedimenta e ratifica esse 
processo, já que a arrebatadora maioria das vítimas são mulheres ou meninas. 
Assim, os únicos responsáveis pela violência são aqueles que a reproduzem, e 
não as vítimas, como os discursos patriarcais fazem parecer. 

Por isso, defendemos a urgência de transformar essa realidade e 
explicitamos o depoimento emanado por Maria Josefina durante a oficina, 
que evidencia as referidas questões:

E até as matérias, né. Quando você vê chamada de jornal e conta que alguém 
foi estuprado romantizam o ato do estupro como se a culpa fosse da mulher. 
Eles não pregam só que foi estuprada, falam: “fulana fez tal coisa” (Maria 
Josefina).

Esses discursos da impunidade e da culpabilização da mulher 
propagam a ideia de que o poder sexual está centralizado no homem acaba 
penetrando na sociedade (patriarcal) como um todo, “revitimizando a vítima”, 
principalmente, pelo fato do sexo feminino ser considerado o incitador 
do estupro por não seguir supostas regras de conduta. Regras essas que são 
inseridas na socialização da mulher desde o momento de seu nascimento, 
como a forma de andar, sentar e se vestir. Responsabilizando-a sobre os atos 
dos terceiros contra a sua integridade sexual (SOUSA, 2017).

A culpabilização da vítima, além de violentar duplamente a mulher, 
gera um ciclo que faz com que aquele que perpetra a violência permaneça 
impune, consequentemente, não se responsabilizando por seus atos. Apesar 
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da violência ser resultado de uma sociedade machista, os agressores também 
precisam ser punidos individualmente, pois isto sinaliza que seus atos não são 
aceitáveis naquele contexto. Porém, como destaca Federici (2017, p. 346) ao 
tratar sobre a caça às bruxas no século XVI, a atividade sexual das mulheres 
foi se transformando “em um trabalho a serviço dos homens e da procriação”. 
Por isso, fora sendo constituído o entendimento de que toda prática sexual 
improdutiva deveria ser considerada bruxaria, ou mesmo, as atividades 
voltadas ao corpo. 

Nesse sentido, a despeito das inúmeras transformações no mundo 
contemporâneo, podemos estabelecer relações desse período com o momento 
atual de nossa sociedade. A culpabilização e a banalização das violências 
sofridas por mulheres podem ser compreendidas como um reflexo desse 
período. Por isso hoje, quando homens cometem crimes, principalmente 
aqueles que possuem uma condição social e econômica privilegiada, seus 
atos, por mais que sejam legitimados como violentos, tendem a ser, muitas 
vezes, subestimados e amenizados. Enquanto que a mulher, que denuncia e/
ou sofre a agressão, está sujeita a receber diversas críticas, sendo condenada 
socialmente, o que nos remete novamente ao período de perseguição às bruxas 
na qual a mulher era considerada culpada e fonte de todo o mal.

De acordo com Machado (1998), outra característica presente 
no discurso da cultura do estupro é a de que qualquer oportunidade de 
consumação sexual oportunizada aos homens deve ser aproveitada e que o 
“não” de uma mulher pode ser apenas um sinal de persistência no ato de 
conquista. Diante desses fatos, quase sempre a negação da mulher é percebida 
apenas como “charminho” de quem no fundo quer a relação sexual.

Assim, devido aos enunciados citados anteriormente e presentes no 
imaginário popular, o estupro passa a ser “visto como a realização do mais 
banal e cotidiano dos atos das relações sexuais entre homens e mulheres” 
(MACHADO, 1998, p. 135), consequência da suposição de que o homem 
sempre tem o direito de se insinuar sobre o corpo feminino, restando à mulher 
apenas ser possuída pelo outro, ou seja, “diz não para dizer sim”. Soma-se 
a isso, a naturalização das identidades de gênero que, embora ainda muito 
presentes em nossa sociedade, vêm sendo problematizadas pelos estudos 
feministas há muitos anos.

Corroborando com essa perspectiva do que é esperado do homem 
em nossa sociedade, Machado (1998) chama a atenção para a virilidade 
que precisa ser sustentada pelo sexo masculino. Para a autora, a sexualidade 
masculina é marcada por uma fraqueza, característica que a princípio pode 
parecer contraditória. No entanto, compreendemos que essa fragilidade surge 
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do fato de que o homem precisa estar sempre disponível e se colocando como 
ativo em variadas situações, pronto para colocar a mulher como objeto de seus 
desejos. Nas palavras de Machado (1998, p. 236): “macho mesmo, do ponto 
de vista sexual é fraco, ou seja, não se segura”.

Em contrapartida, segundo Simone de Beauvoir (2009, p. 361) e nos 
atentando para o lugar da mulher como segundo sexo, percebemos que a 
sua colocação “ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher”, está amparada 
por questões sociais e culturais. Sendo que aqui, podemos adotar o conceito 
de cultura apresentado por Hall (1997), que a define como um conjunto de 
significados utilizados para regular, codificar e organizar as relações humanas. 
Nesse sentido, podemos dizer que a diferença biológica ganhou proporções 
que ultrapassam as questões do corpo, o que acabou legitimando situações nas 
quais o homem é considerado o dominador e a mulher, a submissa, a inferior. 
Isso contribuiu para que a figura feminina perdesse o seu lugar de sujeito, com 
autonomia e liberdade para decidir até mesmo sobre o próprio corpo. Tal fato 
interfere deixando-a extremamente vulnerável aos diversos tipos de violências. 
Assim, o seu corpo passa a ser visto em função do homem, ou seja, ele é o 
único sujeito que pode possuir o controle sobre o objeto, melhor dizendo, 
sobre a própria mulher. 

As diferentes violências contra a mulher, perpetradas pela cultura do 
estupro, parecem querer repor o homem como sujeito viril e que possui a seu 
dispor não só corpo feminino, mas também a sua sexualidade. Para Machado 
(1998, p. 255), aquele que violenta, sustentado pelo meio que justifica seus 
atos, se inscreve como um “herói sacrificador”. Afinal, sua atitude dentro da 
cultura do estupro, não é apenas uma consequência de determinadas situações, 
mas é também vista como necessária para sustentar a masculinidade, base da 
sociedade patriarcal.

3 Como abordar as violências contra as mulheres no contexto escolar?

Após discorrermos sobre a naturalização da violência contra a mulher, 
iniciamos essa última seção com o compromisso não de responder à pergunta 
acima, mas de refletir sobre os desafios e as possibilidades que o tema traz 
ao ser abordado no contexto educacional. E mais do que isso, é interessante 
pensar sobre qual o papel da escola e a quais educações de crianças e jovens 
devemos defender no sentido de mitigar essas violências contra as mulheres. 
Essas indagações são fundamentais para adentrarmos o debate, uma vez que o 
grupo investigado se manifestou sobre tais dificuldades: 
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Então não vai ser a punição de x anos ou o fato de que ele vai ser violado quando 
ele entrar na cadeia, porque é isso que todo mundo escuta. [...] Não, às vezes 
aquilo pode ser a latência pra ele fazer bem pior. Por isso eu acho que a educação 
talvez não resolva, mas ajudaria muito sim. E ela não tem feito isso, porque 
esse assunto ainda é um tabu dentro das salas de aula, ninguém fala sobre 
isso. Então as professoras estão sendo coniventes com isso que tá acontecendo. E 
tem outra questão, que é a de que essa esfera da prevenção tá sendo deixada um 
pouco de lado, em todos os assuntos, como se não fizesse efeito. Acho que bater 
nessa tecla, seria tratar o assunto na raiz, porque como você falou, tem agressores, 
estupradores, que eles têm um motivo, mesmo que eles não se lembrem, alguma 
coisa que aconteceu e que no inconsciente deles faz parte da construção do que 
eles são. Se a gente trabalhasse com a prevenção, dava pra tentar resolver (Marília 
Peixoto, Grifo nosso).

Para além do debate binário sobre punição/prevenção, outro ponto 
levantado por Marília Peixoto diz respeito à negligência cometida pela 
escola em relação ao tratamento (ou não) das temáticas envolvendo gênero 
e sexualidades. Louro (2018) corrobora com essa colocação ao ressaltar sobre 
como as marcas da escolarização se inscrevem nos corpos dos sujeitos. Uma 
vez que à escola foi delegado o papel de educar os/as alunos/as para que os 
meninos e as meninas se constituíssem de formas distintas, ainda hoje “continua 
imprimindo sua “marca distintiva” sobre os sujeitos. Através de múltiplos e 
discretos mecanismos, escolarizam-se e distinguem-se os corpos e as mentes” 
(p. 66). Nesse sentido, normas, currículos, teorias, procedimentos de ensino, 
materiais didáticos e a linguagem são produtores não só das diferenças de 
gênero, mas também de etnia, classe e sexualidade. E, consequentemente, 
quando não problematizadas, acabam contribuindo com a manifestação dos 
diferentes tipos de violências, dentre elas as de gênero e as sexuais. Marília 
ainda sinaliza a importância de serem pensadas estratégias de “prevenção” no 
contexto escolar, ao passo que essas ações educativas poderiam interferir na 
constituição dos sujeitos e, por isso, resultariam em processos de análise crítica 
mais efetivos contra a normalização das relações violentas.

Nesse sentido, ressaltamos a importância de um ambiente educacional 
mais acolhedor, no qual os sujeitos, independentemente de sua orientação 
sexual ou identidade de gênero, possam encontrar ali significados para as 
suas vivências individuais e coletivas. Uma vez que, como afirma Louro 
(2018, p. 88), “a linguagem, as táticas de organização e de classificação, os 
distintos procedimentos das disciplinas escolares são, todos, campos de um 
exercício (desigual) de poder”. Assim, observar e problematizar a construção 
das diferenças nos permite identificar quais conhecimentos ou grupos sociais 
são excluídos diariamente, para que dessa forma, o currículo e outras áreas 
do ambiente educacional possam ser pensados para além dos jogos de poder 
tradicionais.
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Nesse sentido, percebemos a relevância de tomar a educação como um 
ato político que, por meio das relações de poder, transforma os sujeitos que 
dela participam. Assim, faz-se importante adotarmos a concepção de Foucault 
(1989) na qual ele ressalta que o poder não deve ser compreendido como algo 
exclusivo apenas de um grupo ou de outro, mas sim como algo que circula e 
está presente em todos os espaços sociais. 

De igual modo podemos compreender o currículo como um elemento 
fundamental dessa malha de poder no interior dos processos educacionais, 
visto que por ele circulam discursos que refletem a sociedade onde ele está 
inserido. Assim, de acordo com Silva (2005, p. 148), “o poder está espelhado 
por toda uma rede social” e isto se reflete diretamente no currículo, sendo 
que o conhecimento é inseparável do poder. Ou seja, do currículo fazem 
parte o lugar, o percurso, o espaço e toda a nossa trajetória. “O currículo 
é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja a nossa 
identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é 
documento de identidade” (SILVA, 2005, p. 150) Por isso mesmo, Almeida 
(2019) defende que o currículo deve oferecer uma perspectiva prática de como 
trabalhar as interações humanas em prol da aprendizagem, a fim de que o 
conhecimento seja concebido como uma construção social. Essa necessidade 
se evidencia na narrativa de Marília Peixoto ao afirmar que:

Se a gente não fala, o preconceito não vai acabar, vai se mantendo. Não tem outro 
jeito. E tipo, já tem temas transversais na base curricular hoje em dia que fala sobre 
a gente discutir questões sobre o preconceito de gênero, mas eu não sei se isso tem 
sido falado (Marília Peixoto).

Ela revela que não basta ter apenas uma base curricular com temas 
essenciais, mas é necessário também a existência de uma pedagogia que 
intencionalmente problematize os conteúdos sociais relevantes (SILVA, 2005). 
Logo, o modelo tradicional por meio do qual o professor especifica as ordens 
e os alunos as executam sem questionamentos, deve dar lugar a um modelo 
interacionista que preza pela construção colaborativa do conhecimento.

Almeida (2019) afirma, nesse contexto, que o currículo é uma 
ferramenta básica de orientação para o trabalho na escola, devendo ele integrar 
o ensino formal e o não-formal, vinculando sempre os conteúdos escolares 
com os não-escolares. Assim, o cotidiano das crianças e jovens devem se tornar 
parte indissociável dos processos educacionais mais humanizados:

A partir do momento em que você enxerga aquele aluno da sua sala como pessoa 
e não só como apenas mais um membrinho dentro da sua sala, e você sabe que ele 
tem as formas que o constitui, que é a família, a religião, a sociedade, a rua, tudo 
isso forma aquele indivíduo, ele vai ter perguntas, ele vai ter muitas dúvidas que 
fazem parte da nossa formação de ser humano. E que se você tiver preparada pra 
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conversar sobre isso com eles, de forma honesta, de forma transparente, você vai tá 
contribuindo muito mais pra formação desse sujeito, que ao invés de tá tratando 
aquilo como... “ah, a professora tá ensinando o aluno a como fazer sexo” Não, eu 
tô te falando que as formas de prevenção são essas, e que a partir do momento 
em que você tem esse conhecimento, você não pode falar que ninguém nunca te 
ensinou. Você sabe o que você tem que fazer. Da mesma forma, as questões da 
violência. Quantas crianças que já viram a mãe ser agredida dentro de casa, mas 
que muitas vezes a mãe não faz nada porque tem medo de que o pai possa fazer 
alguma coisa com ele ou com a própria mãe. Porque a partir do momento em que 
você faz a sua parte enquanto professora na formação de um sujeito mais reflexivo, 
mais compreensivo do mundo que ele tá vivendo, você tá ajudando essa pessoa a ser 
muito mais humana (Marília Peixoto).

Esse depoimento nos ajuda a compreender que todos os conteúdos 
curriculares estão em constante movimento, deixando assim de serem 
considerados como algo pronto e acabado, que apenas poucos podem produzir. 
Por isso, a necessidade de percebermos o currículo como um processo, na 
medida em que não apenas compõe ou integra conhecimentos selecionados 
culturalmente, mas também fabrica sujeitos, produzindo assim identidades de 
gênero, étnicas e de classe (LOURO, 2018). Nesse contexto, o/a professor/a 
ocupa um lugar fundamental nas mediações entre os chamados conteúdos 
formais e a realidade social:

Eu tinha uma aluna da educação infantil, que tinha um dia da semana que 
ela não ia na aula, porque era dia de visita do pai, na cadeia. A mãe dela ia à 
cadeia visitar o pai dela e ela não ia na aula por conta disso. Então assim, que 
preparo que a gente tem que ter, porque é um preparo muito grande, pra você 
conversar sobre a violência, sendo que hoje em dia a violência, tá tão, entre mil 
aspas, comum? (Maria Josefina).

A preocupação expressa por Maria é algo que vem sendo analisado por 
diversas teorias e movimentos, inclusive o feminista. Com a premissa de que 
“o pessoal também é político” (SILVA, 2005, p. 146), o feminismo reforça a 
importância de olharmos para a individualidade e tudo aquilo que a cerca, para 
que a partir daí possamos refletir sobre o lugar e a atuação dos/as professores/
as em propostas de formação docente. De igual modo é mister pensarmos 
como essas violências também são, em grande medida, negligenciadas e/ou 
perpetuadas pelo próprio contexto escolar. 

Para tanto, defendemos uma perspectiva feminista de currículo, cuja 
abordagem busca desconstruir o modelo machista, colonial e classista de 
produção de conhecimentos disponibilizados às crianças e jovens na escola. 
De acordo com essa proposta, podemos afirmar que o feminismo, como 
movimento social, desenvolve-se em esferas de ação e organização política 
que não são tradicionais, na medida em que busca evidenciar grupos e 
setores que até então estavam marginalizados. (SOARES, 1994). Dessa 
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forma, as feministas dentro desses movimentos têm como objetivo reverter a 
marginalidade em que as mulheres foram colocadas, questionando as práticas 
sociais e os mecanismos que negam a legitimidade da sua existência. Tais 
colocações evidenciam que há uma enorme desigualdade entre homens e 
mulheres, na qual os primeiros ocupam um lugar privilegiado. Considerando 
a educação como parte dos processos sociais, percebemos que essas relações 
se refletem diretamente nos currículos que são elaborados para as redes de 
ensino.

Deparamo-nos, portanto, com a proposta enveredada pela pedagogia 
feminista que busca romper com esse modelo tradicional, a voz do/a professor/a 
deixa de ser a única fonte de transmissão do conhecimento legítimo e surge 
o diálogo, do qual participam múltiplas vozes e todas são capazes de se 
expressar (LOURO, 2018). O status dos experts é abalado, uma vez que as 
falas tradicionalmente silenciadas ganham espaço, e todas são consideradas 
potencialmente detentoras de um saber ou de uma experiência que merecem 
ser compartilhados. E como consequência, é esperado que o modelo de 
competição seja superado, cedendo lugar à cooperação, na qual todos e todas 
possam construir seus conhecimentos de forma coletiva.

Silva (2005) aponta não só para a necessidade de romper com as barreiras 
de classe, ele também destaca a importância de transformar radicalmente as 
instituições e os currículos para que as experiências e os interesses das mulheres 
sejam refletidos. Como afirma Silva (2005, p. 93), “o simples acesso pode 
tornar as mulheres iguais aos homens - mas num mundo ainda definido pelos 
homens”.

Os estudos feministas, então, buscando valorizar as singularidades, as 
particularidades e os discursos provenientes de diferentes lugares, preocuparam-
se com uma ciência que seja realmente universal e situada, segundo a qual 
haveria espaço para a diversidade, a paixão, a crítica, a solidariedade, a 
contestação e a responsabilidade (LOWY apud ARRAZOLA, 2002). Diante 
disso, percebemos que o caminho para lidar com as desigualdades no contexto 
escolar, e a partir disso problematizar as violências de gênero, seria construir 
currículos que refletissem experiências tanto femininas, quanto masculinas 
em suas diferentes realidades.

Nesse sentido, visando libertar mulheres e homens das amarras de 
hierarquias e de ideologias de gênero, como Sardenberg (2005, p. 47) elabora, 
as pedagogias feministas buscam dar vasão a um processo transformativo, 
uma vez que “a capacitação em gênero não pode se basear em uma proposta 
educativa voltada apenas para o repasse de conteúdos ou práticas”. O 
propósito maior é fazer com que aqueles/as que participam dessas formações 
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desenvolvam “uma consciência crítica de gênero, de modo que passem a ter 
um novo olhar para o seu ser e estar no mundo” (Grifos da autora, p. 48). A 
autora ainda ressalta que esse novo olhar não é algo conquistado de forma 
automática, mas sim algo que nasce a partir de um processo que pode ter 
diferentes ritmos, a depender do sujeito. E é com base nessa percepção que 
surgem diferentes estratégias e metodologias para auxiliar principalmente as 
mulheres a construírem ações com objetivos de desenvolver equidade social, 
política, econômica e cultural entre os sexos abordando diferentes temáticas. 
Apesar de haver diferentes procedimentos, o diálogo é um elemento que se 
faz comum e é fundamental para pedagogia feminista, pois é por ele que a 
autoestima, a autonomia e o empoderamento ganham forma e permitem que 
o poder circule entre as mulheres (SARDENBERG, 2005). 

Assim, visando abordar as violências de gênero dentro do contexto 
educacional, foi imprescindível que trabalhássemos outras temáticas nesse 
espaço, o que nos levou a discutir sobre como a ‘educação para a sexualidade’ 
e as teorias de gênero estão sendo perspectivadas no ambiente escolar. Quando 
abordamos esses conceitos, queremos dizer sobre práticas em diferentes 
ambientes educativos que visam abordar e discutir questões relacionadas ao 
corpo, saúde sexual, gêneros, gravidez e doenças sexualmente transmissíveis, 
proporcionando, assim, uma educação para a vivência da sexualidade.

Essa acepção concomitantemente permite problematizar práticas e 
conceitos naturalizados socialmente, tais como os padrões heteronarmativos, 
as vivências de maternidade e paternidade, o binarismo imposto sobre os 
gêneros e também as diversas manifestações de violência. Contudo, no interior 
da escola, esse tema, apesar de sua relevância, esbarra em inúmeros equívocos 
interpretativos por parte dos/as próprios/as docentes. É o que podemos notar 
no depoimento da participante do grupo pesquisado Elsa Gomide:

Teve uma dessas experiências que eu tive na escola, que foi uma psicóloga dar uma 
palestra numa escola estadual... [...] E ela lançava a pergunta e tinha uma aluna 
que respondia todas, tipo Laura Miller, sabe? A psicóloga lançava a pergunta, a 
menina já respondia. Mas ela não estava respondendo assim... de forma erotizada. 
Era de forma, de quem de fato entendeu aquilo e ela estava só falando aquilo 
que ela tinha entendido da pergunta. E a psicóloga ficou muito feliz com aquilo 
e verbalizou: “Nossa, que bacana que você tá tão por dentro do assunto”. Mas no 
sentido dela responder com seriedade a pergunta que foi feita. A professora achou 
um absurdo. A professora da turma. Ela falou assim: “Não, mas ela não tá com 
idade pra falar com tanta propriedade desse jeito, porque daqui a pouco, tá aí 
na rua com a barriga carregando filho dos outros”. Então assim, essa professora 
não tava preparada pro nível de profundidade das perguntas dos alunos. Porque 
tem essa ideia de aluno inocente, que não vai saber perguntar, porque não é isso, 
eles vão fazer perguntas muitas vezes que vão colocar a gente, vai tirar a gente da 
zona de conforto, mas que a professora não tava preparada pra lidar com a questão 
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da sexualidade com tanta maturidade (Elsa Gomide, Grifo nosso).

A produção dessa narrativa expressa que, embora por parte dos/as 
jovens o assunto tenha sido recebido com entusiasmo, a professora presente 
naquele momento não considerou dessa forma. Críticas como essas são 
estabelecidas principalmente pelos setores mais conservadores da sociedade, 
na medida em que entenderam o caráter político presente nas relações de 
gênero, por meio das propostas curriculares tentam controlá-las ou silenciá-
las. Mesmo que grande parte dos conservadores tentem negar as questões 
referentes à sexualidade, elas continuam presentes no ambiente educativo, 
pois não dá para se despir delas (LOURO, 2018). 

Em razão disso, reforçamos que a perspectiva da ‘educação para a 
sexualidade’ seja desenvolvida nas escolas. Precisamos trabalhar para garantir 
que o senso-comum seja questionado e novas práticas pedagógicas sejam 
possíveis, pois a atividade docente, “por ser pedagógica, é ação política, de 
cidadania, comportando formas de ação guiadas por seus fundamentos, 
sejam filosóficos, sejam científicos”. Nesse sentido, problematizar as questões 
de gênero e de sexualidade na formação docente, significa ampliar não só 
os conhecimentos que serão transmitidos, mas também a ampliação da 
possibilidade de considerarmos as diferentes formas de ser e existir no mundo, 
tanto dos/as professores/as, quanto dos/as estudantes/as. 

Com base nessa perspectiva é que concebemos a pedagogia feminista 
como modelo de atuação diante dos enfrentamentos relacionados às 
violências de gênero contra as mulheres investigada por esse trabalho. A 
partir de seu caráter transformador, torna-se possível interferir nas relações 
de poder e, consequentemente, produzir currículos e realidades que abracem 
as diferenças. Ao realizarmos nossa oficina pautada em uma abordagem na 
pedagogia feminista, observamos o surgimento e a elaboração de inúmeras 
inquietações que se mostram diante do contexto educacional.

4 Conclusão

Ao longo deste trabalho buscamos delinear aspectos das violências que 
ocorrem diariamente contra as mulheres, para que logo em seguida pudéssemos 
problematizar essa temática no ambiente educacional. Para isso, elaboramos 
e aplicamos uma oficina da qual participaram estudantes de uma disciplina 
do Mestrado Profissional em Educação da UFLA. Assim, o percurso de nossa 
pesquisa se deu conforme o desenvolvimento desse momento, que como o 
esperado gerou inúmeras reflexões.

Nesse contexto, considerando o papel fundamental da educação na 
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construção de sujeitos e diante do envolvimento e interesse manifestados 
pelos/as participantes durante a oficina, lançamos alguns questionamentos 
visando instigá-los ainda mais. Indagamos, como proposto nos objetivos 
iniciais, sobre as possibilidades de organizar um trabalho pedagógico que 
abordasse a temática das violências de gênero na escola, além de questionamos 
também sobre o sentido dessa discussão no contexto educacional. A essas 
perguntas, surgiram algumas respostas tímidas, mas o que realmente nos 
chamou a atenção foram os comentários que revelavam a resistência da própria 
instituição escolar, assim como dos/as professores/as perante a possibilidade 
de tratar sobre temáticas relacionadas a gênero e sexualidade.

Por isso, apontamos para a necessidade da realização de trabalhos que 
atinjam a base de nossa cultura, visando ampliar as suas relações e as formas 
de lidar com as diferenças. Essas intervenções se tornam possíveis quando 
pensamos na educação como ferramenta primordial na fabricação de sujeitos 
e verdades. Algo que, como afirma Foucault (2015, p. 28), é inevitável, pois 
“somos submetidos pelo poder à produção da verdade e só podemos exercer 
o poder mediante a produção da verdade”. Logo, não é possível negar que a 
nossa realidade esteja sendo construída cotidianamente, e assim, reafirmamos 
a importância da pedagogia feminista como aquela que possibilita a 
circulação desse poder, criando alternativas para lidar com as realidades 
impostas culturalmente a todos os indivíduos, realidades essas que muitas 
vezes violentam, excluem e matam, e que precisam, urgentemente, serem 
transformadas. Felizmente, através de nossa oficina, apesar dos obstáculos 
analisados, percebemos que existe uma boa abertura e interesse por parte dos/
as docentes em trabalhar essas questões. Afinal, como expresso nos relatos dos/
as participantes, a busca por uma sociedade mais igualitária e que olhe para as 
diferenças é um interesse de todos e todas. 
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A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E O 
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM 

HIPERATIVIDADE (TDAH)

Bruna Beatriz da Rocha1

1 Introdução

Este capítulo tem como foco relacionar o tema Transtorno de Déficit 
de Atenção com Hiperatividade (TDAH) com aspectos de uma 

sociedade moderna marcada pela tecnologia. O objetivo é alcançar um maior 
entendimento sobre o assunto, visto que, o tema é de extrema relevância para 
o contexto educacional contemporâneo. 

A modernidade implicou um mundo fenomenal – especificamente 
urbano – que é marcadamente mais rápido, caótico, fragmentado e desorientador 
do que as fases anteriores da cultura humana. Em meio à turbulência sem 
precedentes do tráfego, barulho, painéis, sinais de trânsito, multidões que se 
acotovelam, vitrines e anúncios da cidade grande, o indivíduo defrontou-se 
com uma nova intensidade de estimulação sensorial. A metrópole sujeitou o 
indivíduo a um bombardeio de impressões, choques e sobressaltos. O ritmo 
de vida também se tornou mais frenético, acelerado pelas novas formas de 
transporte rápido, pelos horários prementes do capitalismo moderno e pela 
velocidade sempre acelerada da linha de montagem (SINGER, 2004).

Envoltos nesse estilo cada vez mais acelerado de vida, está a 
tecnologia enquanto um recurso que auxiliou nesse processo. Sabemos que 
estamos cercados por tecnologias, as mesmas se difundem cada vez mais, 
e na educação não é diferente. No contexto educacional percebemos a 
inquietação e a insegurança dos estudantes. O TDAH necessita de uma maior 
compreensão, há vários estudos sobre o tema, porém, com poucos avanços. 
Atualmente, crianças são caracterizadas pela sua dificuldade de concentração 
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e sua inquietação motora, isso não faz com que as mesmas possuam alguma 
irregularidade em seu cérebro. O TDAH pode ser resultante de aspectos 
sociais, de uma cultura de interrupção contínua. 

Vemos que crianças diagnosticadas com TDAH no ensino regular 
estão representados em números alarmantes, e a obtenção dos diagnósticos 
pode ocorrer de distintas formas. Em grande parte dos casos encontrados no 
ambiente escolar, a hiperatividade é vista como uma patologia da criança, 
na qual, precisa ser medicada visando à melhoria do desempenho escolar e 
no seu comportamento dentro e fora da escola. “Nesse sentido, toda ordem 
de problemas que solapa a educação se resume ao âmbito biológico, em que 
somente a criança se torna responsável, e onde pouco se questiona sobre o 
processo de ensino-aprendizagem e sobre o ambiente educacional atual” 
(FERREIRA, 2016, p. 11).

Dessa forma, entendendo a relevância do assunto e a contribuição da 
pesquisa teórica para o avanço do conhecimento, a metodologia utilizada 
foi o levantamento bibliográfico, que contém uma análise de natureza 
qualitativa. De acordo com TURATO (2003), este é definido principalmente 
pela profundidade de análise, a pesquisa de natureza qualitativa se preocupa 
basicamente com significados, opiniões e representações acerca de determinado 
fenômeno. A partir disso, debruçou-se sobre trabalhos mais recentes, a fim 
de termos subsídios teóricos consistentes sobre a nossa temática. Após a 
revisão, buscamos traçar relações existentes entre o Transtorno de Déficit de 
Atenção com Hiperatividade e aspectos da nossa sociedade atual marcada pela 
modernidade. 

2 Resultados e discussão

As mídias, em especial as imagens, se tornaram algo fundamental na 
rotina de um ser, não apenas para entretenimento, possui um espaço também 
para o mundo profissional. Somos a todo o momento bombardeado por 
propagandas que muitas vezes são subliminares, entramos então, em um 
regime global de atenção. Torna-se algo cada vez mais complexo manter-se 
concentrado. 

De acordo com Maia (2016), a vida sensorial é “adulterada” pela 
velocidade com que os estímulos são substituídos e pelo contínuo aumento 
de sua intensidade acompanhado pelo ideal de fazer de si mesmo uma coisa, 
uma imagem. O ideal de um sujeito autônomo, capaz de pensamento crítico 
sobre a sociedade e sobre si mesmo, é degradado em um ideal de ajustamento 
e adaptação a uma ordem social cuja reprodução, sua permanência naquilo 
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que é essencial – as relações de produção –, se faz por meio da mudança célere.
O TDAH foi um termo utilizado pela Academia Americana de Psiquiatria, 
em 1980, com o intuito de englobar todos os outros termos anteriormente 
utilizados, que se referiam a diferentes diagnósticos relacionados a distúrbios 
de aprendizagem e a desvios de comportamento. [...] Existe uma problemática 
que se instala desde seu diagnóstico até a forma de tratamento, pois a 
conjuntura de sintomas é tão ampla que pode enquadrar qualquer sujeito 
dentro desse transtorno (SILVA et al, 2012, p.46). 

Caracteriza-se por sintomas do déficit de atenção, o fato da criança ou 
jovem não conseguir manter-se entretido por muito tempo, não conseguir 
concentrar-se ou persistir em algo. Começam uma atividade, mas não 
conseguem concluí-la. As consequências são perturbações constantes nas 
famílias, nas escolas e demais grupos, em que o indivíduo está incluso. Nesse 
sentido, o escritor Türcke auxilia a pensar as características das crianças que 
são diagnosticadas com TDAH: 

São crianças que não conseguem se concentrar em nada, nem se demorar em 
algo, nem construir uma amizade, nem persistir em uma atividade coletiva, 
crianças que não concluem nada que começam. Elas são impelidas por uma 
agitação motora constante, não acham nenhum refúgio, nenhuma válvula de 
escape, e se transformam em estorvos constantes para escola, família e colegas 
(TÜRCKE, 2015, p. 3).

Dessa forma, a indústria investe cada vez mais em novas doenças ou 
possíveis doenças elaboradas, além disso, investe também em marketing de 
novas drogas que possibilitam a cura, na qual, o comportamento e os hábitos 
de um determinado sujeito passam a ser visto como algo patológico. Então, 
velhos comportamentos tornam-se algo doentio, isso ocorre desde que foi 
lançada a primeira versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM) (SORBARA, 2014). A mesma autora, nos apresenta que 
nos anos de 1940 o TDAH apareceu com a denominação de Lesão Cerebral 
Mínima e na década de 60 o termo foi modificado para Disfunção Cerebral 
Mínima, entre outros termos. A autora ainda afirma que o TDAH foi 
constituído na economia biomédica da atenção, característica das últimas 
décadas do século XX.

Os pesquisadores Collares e Moysés (2010), nos mostram que no 
ano de 1957, o transtorno foi denominado como a síndrome do impulso 
hipercinético que, em 1960, já aparece também o termo ‘’hiperativo’’, que é 
utilizado até os dias atuais ganhando também o nome de síndrome da criança 
hiperativa. Somente na década de 70 foi que o diagnóstico até então centrado 
na hiperatividade, deslocou-se para o sintoma da desatenção, fortalecendo 
ainda mais a patologização de indivíduos que não se adaptam à norma 
social vigente e os novos modelos de ensino e aprendizagem. A questão é 



260
Cristina R. Eliezer  |  Alex Jr. Bilhoto Faria  |  Rafael Carlos L. da Silva

que ficava ausente qualquer diagnóstico de um distúrbio cerebral. No ano de 
1978, chega-se a uma nova conclusão sobre o caso, por mais que a Dopamina 
estimule a Ritalina, elas liberam pouco neurotransmissores, causando um 
leve aumento da concentração extrassináptica. A Ritalina freia a liberação da 
dopamina sináptica. 

 Aparece então, o questionamento sobre as novas condições sociais a 
partir das quais o processo de semiformação se aprofunda na atualidade e 
pode se interligar a uma possível mutação na percepção dos indivíduos. Essa 
mutação que é caracterizada como subjetiva está associada com o uso cada vez 
mais constante de medicamentos psicoestimulantes, visando o aumento da 
concentração, da atenção e o controle do comportamento da criança. Além 
de sua constituição ser representada pelo excedente tempo de exposição em 
computadores, tabletes, jogos eletrônicos que possuem um bombardeio de 
imagens (SORBARA, 2014). 

No caso do tratamento para o TDAH, o fármaco empregado é o cloridrato de 
metilfenidato, também conhecido por nomes comerciais, cujos mais comuns 
são a Ritalina e o Concerta, sendo este último bastante sugestivo para uma 
suposta doença da aprendizagem. Conforme o espírito de nossa época, os 
pais dão uma pílula à criança para “consertar” o que está com “defeito”. Isso 
acontece com tamanha frequência que o Brasil se tornou o segundo maior 
consumidor de tal medicamento, vulgarmente conhecido como “droga da 
obediência”. Vale ressaltar que, na posologia, o medicamento está indicado 
para uso no “período escolar” (FERREIRA, 2018, p. 12). 

Afirma Moyses (2016) que a Ritalina, assim como o Concerta (que 
tem a mesma substância da Ritalina – o Metilfenidato, é um estimulante 
do Sistema Nervoso Central (SNC), tem o mesmo mecanismo de ação das 
anfetaminas e da cocaína, bem como de qualquer outro estimulante. Ela 
aumenta a concentração de Dopaminas (neurotransmissor associado ao prazer) 
nas sinapses, mas não em níveis fisiológicos. É certo que os prazeres da vida 
também fazem elevar um pouco a Dopamina, porém durante um pequeno 
período de tempo. Contudo, o Metilfenidato aumenta muito mais. Assim, 
os prazeres da vida não conseguem competir com essa elevação. A única coisa 
que dá prazer, que acalma, é mais um outro comprimido de Metilfenidato, de 
Anfetamina. Esse é o mecanismo clássico da dependência química.

A Ritalina pode ser algo totalmente preocupante. O cérebro da criança 
ainda está em desenvolvimento e este desenvolvimento se dá até a fase da 
puberdade. Por meio da Ritalina, torna-se possível acalmar e ordenar uma 
criança ou um jovem perante as suas ações diárias. No entanto, de acordo com 
Moyses (2016), as reações adversas da Ritalina estão em todo o organismo 
e, no sistema nervoso central então, são inúmeras. Isso é mencionado em 
qualquer livro de Farmacologia. A lista de sintomas é enorme. Se a criança já 

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2013/08/05/ritalina-e-os-riscos-de-um-genocidio-do-futuro
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desenvolveu dependência química, ela pode enfrentar a crise de abstinência. 
Também pode apresentar surtos de insônia, sonolência, piora na atenção e 
na cognição, surtos psicóticos, alucinações e correm o risco de cometer até o 
suicídio. São dados registrados no Food and Drug Administration (FDA). São 
relatos espontâneos feitos por médicos. Não é algo desprezível. Além disso, 
aparecem outros sintomas como cefaleia, tontura e efeito zombie like, em que 
a pessoa fica quimicamente contida em si mesma. 

Surge a sigla Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHS) como 
descrição a doença. Nota-se, como os responsáveis pelos jovens e pelas crianças 
a partir daí têm para onde fugir, é possível tirar a responsabilidade e a pressão 
afirmando que o seu filho é doente, sendo assim, seu filho é entregue a um 
especialista e se imerge ao mundo de terapias e remédios. 

De acordo com Türcker (2016), a educação dos pais e dos filhos pode 
mudar essa realidade ao invés dos medicamentos. Para muitos pais, é mais 
cômodo o diagnóstico do que refletirem sobre a inabilidade de criarem seus 
filhos. 

É assim que se medicaliza a educação, transformando problemas pedagógicos 
e políticos em questões da medicina. Valida-se, desse modo, cada vez mais, 
o discurso médico-psicológico, em que a pedagogia não deixa de fazer a 
manutenção dessa mesma prática, desresponsabilizando a escola e a família e 
culpando as crianças pelo seu não aprender (SORBARA, 2014, p. 61).

Dentro da sigla Transtorno de Déficit de Atenção e Hipedoratividade 
(TDAH), verificam-se casos sérios que não há pertence por completo, e a 
sigla abrange também, casos como crianças vistas sem nenhuma deformidade 
cerebral, sem privações materiais e sem vastos problemas familiares e sociais, 
porém, com comportamentos como se um pouco de cada problema estivesse 
acontecendo. O termo ‘’Multifatorial’’ é expresso, sendo possível haver outros 
fatores com capacidade de gerar dificuldade de concentração. 

Türcker (2016) em sua obra relata que no fim da segunda guerra 
mundial as crianças viveram uma fase onde não havia a definição do TDAH, 
aponta também, o porquê de nas pesquisas ainda não terem aberto uma 
perspectiva para o fenômeno. Acrescenta ainda que, naquele período, o 
TDAH não existia e que para alguns certamente ele nunca existiu. O TDAH 
é uma marca generalizada e difusa para algo nada consistente: um engano. 

No cérebro de uma criança que não possui capacidade de se concentrar 
as coisas se passam diferentes de uma criança que consegue manter a atenção, 
porém, essa parte, do ponto de vista fisiológico, a elaboração de estímulos 
funciona por inteiro, sendo ela livre de qualquer perturbação. 

O Déficit de atenção é interpretado não como uma patologia com 
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origem no sistema nervoso, mas como a expressão psíquica de um limiar 
histórico, um sintoma em alguns indivíduos de mudanças estruturais na 
sociedade e no tipo de ambiente que ela oferece aos homens. Tendencialmente, 
todos tendemos a perder a capacidade de fixar a atenção, de ter uma boa 
memória, de estabelecer uma relação com os objetos culturais em que eles 
podem ser revisitados, olhados com delicadeza e em detalhe, decifrados a partir 
de seus indícios. Qualquer pessoa que visite o Museu do Louvre interessado 
em observar a famigerada Mona Lisa, notará que esta é uma tarefa impossível: 
o quadro se encontra em uma sala lotada de pessoas que se acotovelam para 
chegar diante dele, virar-se de costas e fazer uma “selfie”. (TÜRCKE 2010; 
2016 apud MAIA, 2016, p. 538).

Subentende-se que crianças com danos cerebrais, transtornos psicóticos 
manifestos ou experiências traumáticas comprováveis também padecem 
de déficit de atenção grave. Mas será que uma criança que não consegue se 
concentrar em nada, depois de um acidente de carro ou de um abuso sexual, deve 
ser diagnosticada seriamente como TDAH? Seria um absurdo, porque nesses 
casos a origem do déficit de atenção é óbvia e precisamente denominável. A 
designação TDAH, no entanto, surgiu diante de fenômenos não palpáveis por 
tais diagnósticos tradicionais. Deparava-se com um novo tipo de desatenção 
e hiperatividade sem causas claramente reconhecíveis. Era até duvidoso se 
se tratava de uma doença, já que se enfrentava uma sintomatologia que se 
propagava rapidamente por todos os estratos sociais, ainda que não de modo 
uniforme; uma sintomatologia, aliás, cujo símbolo é a fixação produzida pelas 
máquinas de imagem. Nesse campo de referência – eu o chamo a fornalha de 
TDAH –, lida-se sobretudo, se bem que não exclusivamente, com crianças 
e jovens cujo déficit de atenção foi primeiramente aquele que eles mesmos 
vivenciaram. A atenção que eles não são capazes de dar foi antes retirada deles 
mesmos. Bebês não sabem o que é um regime de atenção, mas têm antenas 
ultrafinas para condições de atenção. E se toda sua vida infantil passou já 
cercada pelo cenário da televisão, todos eles correm o risco de vivenciar desde 
cedo, traumaticamente, como a atenção se dispersa entre as pessoas próximas 
e esse cenário, como as reivindicações de atenção, que esse cenário cobra 
permanentemente, tornam superficial e irreal a dedicação que os pais ou seus 
representantes prestam a eles (TÜRCKE, 2018, p.141).

Em suma, a sociedade “excitada”, uma cultura que tem entre seus 
sintomas o déficit de atenção, torna o ideal de formação cultural algo 
indesejável, e isso se expressa em várias mediações temporais no âmbito da 
escolarização. A ideia de vincular os sujeitos que estudam a uma tradição 
cultural perde força e é substituída por ideais relacionados ao seu ajustamento 
a uma sociedade em constante aceleração. Mas, note-se que ajustar pessoas 
não é exatamente uma prática democrática e, além disso, produzir adaptações 
a uma sociedade cuja característica mais marcante é o aprofundamento de 
desigualdades enquanto vigora um regime de aceleração das mudanças em 
tecnologias, hábitos, valores, ritmos de vida etc., é uma prática autoritária e 
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contraproducente se almejamos uma sociedade mais justa (MAIA, 2016).
Como observado, a falta de sobressalto de pais, professores e especialistas 
com o uso contínuo de psicoestimulantes - que levam a uma inibição do 
comportamento espontâneo e a uma dificuldade quanto à flexibilidade do 
pensar e do agir como se fossem ‘robozinhos’ - revela como a medicalização está 
naturalizada em nossa sociedade high-tech; isso pode ser observado quando a 
escola relata uma melhora da criança após a terapêutica empregada. É como 
se o sintoma TDAH desaparecesse com o disciplinamento do corpo, quando 
na verdade é a cultura multimidiática o sintoma da sociedade atual revelada na 
naturalização da medicalização da vida que se instala como novos softwares no 
sistema operacional cerebral (SORBARA, 2012, p.56).

O choque de imagens exerce no indivíduo uma extrema fascinação 
estética ao fornecer sempre novas imagens. Estas novas imagens entram no 
dia a dia e também no trabalho, estabelecendo na mente da pessoa um regime 
de atenção marcado pelo excesso. Então, o choque de imagem direcionou 
esse regime de atenção total, cujo déficit é um dos sintomas manifestados na 
civilização contemporânea. Torna-se mais simples para a criança se concentrar 
nos meios digitais como: computadores, internet, jogos virtuais, redes sociais, 
televisores 3D, pois esses lhes trazem prazer e os levam para uma satisfação 
imediata de suas pulsões2. 

Esse choque de imagens se conecta a vida tornando-se um ponto focal de um 
regime de atenção global de excessiva duração. Aqui chegamos ao centro de 
nosso objeto de estudo, afinal como se dá a constituição humana sustentada 
por imagens, ou melhor, pelo choque de imagens em sua excessiva repetição? 
Novos padrões de socialização vão dessa forma se sedimentando no que se 
pode denominar de uma mutação subjetiva ligada às imagens, uma mutação 
no processo de percepção desses sujeitos. O TDAH encontra-se nesse espaço 
em que a criança, que possui o déficit de atenção é a criança da cultura atual, 
denominada por Türcke (2010) de cultura High-tech. Nesse sentido os 
sintomas do transtorno são sintomas da sociedade contemporânea movida por 
uma cultura multimidiática e medicalizada (SORBARA, 2012, p. 56).

Atualmente, é inegável o fascínio dos agentes educacionais diante das 
facilidades de acesso às informações obtidas por meio do clicar do mouse. 
Porém, parte-se do pressuposto de que a velocidade de reposição e de absorção 
de tais informações, difundidas nos mais variados sites, provoca consequências 
não só na capacidade de concentração, como também no processo formativo. 
Pois dificilmente as informações são elaboradas para que possam produzir 
novos significados, uma vez que a concentração é focada num determinado 
conteúdo para, logo em seguida, ser triturada assim que um novo link é 

2 Freud tem sua teoria calcada no conflito e no dualismo. Faça as pulsões de vida (sexuais e do 
ego-autoconservação) insere a partir de suas pesquisas a pulsão de morte, pois verifica que alguns 
pacientes repetem situações desprazerosas, principalmente os sonhos nas neuroses traumáticas.
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acessado. Falta, portanto, o tempo necessário para a reflexão desses mesmos 
conteúdos, sendo esta a condição fundamental para o desenvolvimento de 
consciências críticas, tanto por parte dos professores, quanto por parte dos 
alunos (ZUIN & ZUIN, 2011, p. 222).

Consegue-se perceber que há um processo de patologização. Muitas 
vezes, a escola tem feito os estudantes se tornarem vítimas de uma doença que 
tem início quando o aluno ingressa na escola, isso significa, que características 
normais das crianças estão sendo transformadas em possíveis patologias, o que 
leva ao uso de medicações. As visões de médicos, muitas vezes, oprimem as 
crianças por meio de um pedido pedagógico. 

Um dos meios mais utilizados, desde leigos, a professores e profissionais 
da saúde, para diagnosticar o TDAH pode ser encontrado no site da Associação 
Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA). O site além de ser um dos mais 
visitados, também conta com o patrocínio de três empresas farmacêuticas, 
e veicula informações e testes que auxiliam pais e professores a realizar 
o diagnóstico. O teste, denominado SNAP-IV foi construído a partir dos 
sintomas do DSM IV da Associação Americana de Psiquiátrica (APA, 2002), 
que é simples e repleto de questões totalmente subjetivas, ou seja, por meio de 
um questionário com 18 perguntas mal formuladas, a serem respondidas de 
modo ainda mais incerto (nem um pouco, só um pouco, bastante, demais). E 
somente com seis respostas positivas, está estampilhado o diagnóstico de uma 
doença neurológica, que deverá ser tratada com psicotrópicos por toda a vida 
(SORBARA, 2014, p. 66).

É realizada a análise das 18 questões e há uma intensa fragilidade na maioria dos 
diagnósticos, de modo geral, os diagnósticos são realizados pela escola a partir 
daí se dá o encaminhamento para a saúde, e por consequência a medicalização. 
Não se considera a diversidade, além disso, há uma transformação em padrões 
sociais em biológicos em critérios de doença neurológica. Vemos então, a 
sociedade moderna marcada como uma sociedade dos estereótipos. 

Sendo assim, o espaço escolar é um elemento fundamental para 
a investigação, pois é neste campo que se concretiza as ações da política 
educacional, articulando de forma dialética as relações de poder e dominação 
que se estabelecem na sociedade e as significações e as especificidades históricas 
daquela realidade. Não se trata de um retrocesso aos velhos paradigmas 
educacionais, mas do retorno a práticas nas quais o professor é o centro 
de todo o processo educativo, mantendo a visão no desenvolvimento do 
intelecto, na imposição da disciplina como parte fundamental para o sucesso 
educacional, na memorização dos conteúdos como forma de apropriação dos 
conhecimentos essenciais. 

Portanto, a metodologia de ensino se baseia não mais nos slides shows, 



  265
A Educação Contemporânea: Velhos Dilemas, Novas Perspectivas

nem na exposição de filmes, ou em professores circenses, mas sim na exposição 
verbal por parte do professor e a rotina da aula como fator contingente. O 
objetivo principal é na resolução de exercícios e na memorização de fórmulas 
e conceitos, em que o professor inicialmente realiza a “preparação” do aluno, 
em seguida formula a apresentação do conteúdo, correlacionando-o com 
outros assuntos e, por último, faz-se a generalização e aplicação de exercícios. 
Afinal, se uma criança não pode aprender da maneira que se ensina, é preciso 
ensinar de uma forma que ela aprenda.

3 Conclusão 

Acredita-se que a pesquisa nos deixou mais próximos quanto à realidade 
do tema Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade de acordo 
com aspectos de uma sociedade globalizada. Percebe-se uma propensão para 
o crescimento dos casos de TDAH nos dias atuais, as constantes agitações 
motoras de jovens e crianças são contidas por tecnologias. 

Sabe-se que é algo impossível abstermos de irradiações audiovisuais, 
atualmente se torna irreal de vivemos sem elas, diante do fato, é possível 
apenas nos protegermos contra o vício que nos deixa cada vez mais, menos 
concentrados. Considera-se que o debate sobre o TDAH deve ser contínuo, 
já que o mesmo possui bastante influência no sistema educacional em que 
estamos inseridos. Desta forma, concordamos com Sorbara (2014, p. 57), 
quando afirma que:

 Enfim, faz-se necessário um esforço ético de repensar e analisar historicamente 
a ciência que aparece como prescritiva reforçando o saber médico, que ao 
descrever e catalogar o TDAH descartou qualquer relação com o social, em 
especifico, com o ambiente escolar, ficando o sujeito rotulado por uma doença 
que não é dele, mas criada pela sociedade high-tech em que vive. É preciso 
interrogar e romper o percurso que levou ao diagnóstico que traz em si um 
ideal homogeneizador de uma sociedade que desliza para o abismo de verdades 
absolutas e inquestionáveis vigiadas por um sistema que coage e pune o que 
aparece como sintoma da civilização atual.

A escola deve buscar escutar seus alunos observando suas singularidades 
antes de ir em busca da medicação visando a melhoria do comportamento e 
dos rendimentos, visto que, estamos inseridos em uma sociedade que passa 
por grandes transformações e somos regidos por tecnologias e uma cultura 
midiática que pode estar acarretando novos processos de subjetivação e de 
percepção desses alunos que estão em um regime de atenção em excesso. 

Assim, os conhecimentos da psicanálise e da teoria crítica da sociedade 
podem auxiliar em uma reflexão sobre a alienação do sujeito e do laço social 
no capitalismo, onde não se podem ignorar os novos sintomas que permeiam 
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o sofrimento psíquico na contemporaneidade. E estes, muitas vezes, têm 
início no período de escolarização, lugar por excelência das diferenças e onde 
para cada mal-estar busca-se um remédio; lógica esta baseada por um ideal de 
sujeito e definidos por critérios de homogeneização.
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O CONTEXTO HISTÓRICO DO ENSINO MÉDIO: 
REPERCUSSÕES NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO 
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1 Introdução 

A sociedade desde o início de sua história passa por diversas 
transformações, que possuem um papel importante no contexto 

histórico e também no contexto atual. Na educação, em especial, na 
Educação Física não é diferente, podemos citar como exemplo de mudança a 
caracterização da disciplina, a mesma, perde a perspectiva de seu perfil apenas 
prático e assume aspectos pedagógicos. 

O Ensino Médio no Brasil, ao longo dos anos e, como é possível 
observar por meio do resgate histórico das reformas ocorridas no ensino 
brasileiro desde o período Colonial, sempre tem aparecido como elemento 
de complexo entendimento. Essa dificuldade de “encaixotamento” aconteceu 
durante muito tempo em função da dualidade: preparar para a continuação 
dos estudos ou para o mercado de trabalho (KUENZER, 1997).

Interligando os dados do Ensino Médio com a Educação Física observa-
se a passagem da disciplina pelo período denominado higienismo havendo 
um fortalecimento da ginástica no Brasil. Após este período, seguiu-se a 
narrativa marcada pelo regime militar, o que caracterizava a disciplina como 
meramente prática. Ainda assim, destacou-se o período da esportivização, no 
qual, a ideia da disciplina era criar atletas visando à transformação do Brasil em 
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uma potência olímpica. Ressaltou-se também a década de 80, marcada pelo 
surgimento dos movimentos renovadores, no qual, abre-se caminho para uma 
nova maneira de pensar e ensinar a Educação Física e por fim, chegamos aos 
dias atuais marcados pela nova reforma do Ensino Médio, na qual, a disciplina 
se encontra enfraquecida. Por consequência, identificou-se que as mudanças 
foram influenciadas pelo contexto político, social e cultural seguindo cada 
período histórico.

Enfim, essa escrita é fruto de um capítulo de dissertação apresentado 
na Universidade Federal de Lavras no Mestrado Profissional em Educação. 
Desta forma, buscou-se compreender o contexto histórico de mudanças no 
Ensino Médio e como a disciplina de Educação Física se insere demarcada 
dentro de cada período mencionado. 

2 Resultados e discussões

Nos primeiros tempos da história do Brasil a educação assumia um 
caráter de distintivo social, capaz de dar status. Apenas os descendentes das 
famílias aristocráticas gozavam desse privilégio. Portanto, a educação foi um 
instrumento utilizado pelos grupos dominantes (SANTOS, 2010).

Sobre a presença da Educação Física na proposta de educação 
jesuítica secundária, Oliveira (1983, p. 51) relata que: “Na parte da manhã 
o aprendizado era intelectual. A tarde era destinada aos exercícios físicos”. 
E, mais adiante, complementa: “[...] era uma cultura alienada e alienante, 
reproduzindo unicamente os interesses colonizadores da Corte. [...] Diante 
desse quadro não era de se esperar alguma iniciativa em nome da EFI”.

Posteriormente à independência do Brasil, já no período regencial, de 
1831 a 1840, mesmo não havendo uma proposta para uma escola secundária 
direcionada não apenas para o ingresso na faculdade, surge um debate em torno 
do tipo de proposta curricular, envolvendo a orientação literária e a científica. 
Para a autora Soares (2007), ambas as orientações evidenciavam interesse na 
incorporação da EFI no ensino regular; entretanto, mesmo com os argumentos 
médicos que justificavam tal inclusão, muitas resistências obstaculizavam o 
processo. Dentre essas resistências, destacava-se o preconceito em relação à 
prática de exercícios físicos pelas mulheres, considerados imorais. Mas havia, 
do mesmo modo, a defesa, com o argumento de que o corpo feminino deveria 
ser fortalecido pela ginástica, indicando, em nosso entendimento, uma visão 
sexista determinante de funções e papéis feminino e masculino, de natureza 
biologicamente distintos e culturalmente hegemônicos, os quais eram 
referenciais na organização social, econômica, política e educacional. 
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Segundo Oliveira (1987), no período Imperial, muitas reformas 
educacionais procuraram organizar o caos em que se encontrava a educação 
brasileira; de acordo com o autor, é nessa época que tem início a história 
da EFI no Brasil, através de publicações cujos assuntos dominantes eram a 
eugenia, a puericultura e a gravidez. Entendemos que os temas elencados 
indicam o caráter higienista e eugênico que orientava o pensamento da época. 
Ainda para Oliveira (1987), o período imperial não apresentou movimentos 
significativos para a EFI. Especificamente sobre a inclusão da EFI no ensino 
secundário, encontramos poucas referências nas obras estudadas.

A intitulada Reforma Benjamim Constant 1890-92, pretendia 
proporcionar aos jovens as condições básicas para a matrícula nos cursos 
superiores. A reforma de Benjamin Constant tinha como intuito a inclusão de 
disciplinas científicas nos currículos e dava maior organização aos vários níveis 
do sistema educacional. No entanto, não foi colocada em prática. Segundo 
Romanelli (1978) citado por Ribeiro (1993), “faltava para sua execução, além 
de uma infraestrutura institucional que pudesse assegurar-lhe a implantação, 
o apoio político das elites, que viam nas ideias do reformador uma ameaça 
perigosa à formação da juventude, cuja educação vinha, até então, sendo 
pautada nos valores e padrões da velha mentalidade aristocrático-rural” 
(ROMANELLI, 1978, p. 42).

Em 1911, dez anos mais tarde, na Lei Rivadávia Correia, houve a 
preocupação de acabar com a imagem de curso preparatório para o ingresso 
na educação superior, ou seja, a função propedêutica. O Brasil, neste período 
era um país fraco em relação à sociedade civil atendendo aos interesses de 
poucos. O Estado recuou e sua saída significou um campo livre para a sorte de 
inescrupulosos tomarem de assalto à educação. Por fim, percebe-se que a saída 
do Estado da educação abre o campo para alguns setores sadios da sociedade 
civil, ao mesmo tempo, ocorrem transformações na educação, em um serviço 
identificado com um bem qualquer, a educação se torna mercadoria vendável 
no mercado (CURY, 2009).

Seguindo a história, no ano de 1915, na reforma Carlos Maximiliano 
ficava claro a preocupação em preparar o aluno para prestar o exame vestibular. 
Segundo Mori et.al (2016) “Agora, dificultava-se o acesso ao ensino superior, 
condicionado à apresentação do certificado de conclusão do secundário, 
criando-se também os exames vestibulares.’’. Pouco mais de uma década 
depois, a Reforma João Luiz Alves/Rocha Vaz via o nível superior como uma 
preparação fundamental e geral para a vida. Além disso, ela se torna importante 
para a implantação de um ensino secundário seriado, que marcará o fim dos 
exames de parcelados a partir dos anos 1930 (PALMA FILHO, 2010). A 
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Reforma Francisco Campos em 1932, de acordo com Corso e Soares (2014), 
organizou o ensino secundário em dois ciclos: Fundamente com duração de 
cinco anos, o que depois foi nomeado de ginásio, e o Complementar que 
possuía duração de dois anos. 

Ghiraldelli (1988), afirma que, a EFI, desde a concepção higienista 
instalada no Império, é reforçada como uma disciplina capaz de reeducar a 
população, no sentido de condicionar hábitos higiênicos e saudáveis. Em 
1931, a EFI passa a ser absorvida pela concepção militarista, quando o Brasil 
adota como método oficial o Regulamento nº 7, ou Método Francês, e entrega 
para instituições policiais e militares a formação de profissionais na área. Nesse 
período, torna-se obrigatória no ensino secundário; de acordo com o autor, “o 
caráter da concepção Militarista em Educação Física não estava propriamente 
em seu cunho militar, mas sim na aceitação de um pensamento autoritário 
e politicamente reacionário [...]. Observamos o propósito de se forjar um 
homem forte, adestrado, obediente e sadio, que tem como intuito a defensa 
da pátria.

O método francês foi um instrumento de controle da sociedade brasileira 
que a todo custo deveria manter-se em ordem visando o desenvolvimento de 
países mais avançados, havia a ideia de que tal método poderia auxiliar na 
construção de uma nova ordem social através da disciplina e da submissão 
(GOELLNER, 1992).

O ensino médio se estrutura definitivamente como curso de estudos 
regulares com a Reforma Gustavo Capanema, em 1942. Surgem os cursos 
colegiais divididos entre científico e clássico, com duração de três anos. A 
formação do aluno deveria passar por conhecimentos que lhe proporcionasse 
o desenvolvimento humanista, patriótico e cultura geral, como alicerce para 
o nível superior. No caso do ensino técnico-profissionalizante, embora a 
demanda econômica por ele fosse maior, ainda era relativamente desprezado 
pelas classes média e alta, que almejavam o ensino superior. Isso também 
ocorria porque quem fizesse o técnico não poderia prestar exames para o 
superior; para isso era necessário o ensino secundário integral (SANTOS, 
2010).

Nessa legislação, a Educação Física é incluída como uma prática 
educativa obrigatória para todos os alunos, até a idade de vinte e um anos. 
Além da formação propedêutica, através dos cursos colegiais, a Reforma 
Capanema reforça a dualidade da formação secundária ao instituir as Leis 
Orgânicas do Ensino Industrial (1942), do Ensino Comercial (1943) e do 
Ensino Agrícola (1946), complementares à constituição do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
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Comercial (SENAC), em resposta ao crescente desenvolvimento nas áreas 
industrial, comercial e agrária. Nessa perspectiva, fica demarcada a separação 
social e técnica do trabalho em um paradigma taylorista/fordista que se acentua 
no âmbito da economia brasileira. Ou seja, educação profissional para quem 
deve ser um mero executante de funções instrumentais e educação intelectual 
para quem continuará cumprindo funções de mando no conjunto das relações 
sociais (NETO, 2017).

Nessa fase, havia uma expansão industrial depois de um período 
acentuado de atividades com criações de muitas indústrias durante a Primeira 
Guerra Mundial nos anos de 1915 a 1919. O período nos auxilia a compreender 
o dualismo no ensino profissional industrial. Nota-se a importância de se 
exigir uma preparação de mão-de-obra. Porém, o sistema de ensino no Brasil 
não havia estrutura adequada para a implantação do ensino profissional. Em 
contrapartida, as empresas e indústrias necessitavam de uma formação que 
precisava ser feita de maneira prática e rápida. Sendo assim, o governo então 
ampliou seu elo com o sistema oficial que criava convênios com as indústrias 
mediadas pela Confederação Nacional das Indústrias.

Percebe-se que os indivíduos que frequentavam a formação técnica, 
tinham como intuito a busca por uma oportunidade de trabalho, eram as pessoas 
mais podres. Ao optarem por este caminho, extinguiam as possibilidades de 
frequentar a universidade. Nota-se então, que o ensino secundário continuava 
a atender uma pequena parte da sociedade, os grupos privilegiados contavam 
com maiores oportunidades. 

Com ênfase no ensino profissionalizante, averiguando as leis orgânicas, 
Castellani Filho (1988), traz nos seus textos a obrigatoriedade da Educação 
Física em cada uma das respectivas modalidades profissionais. Tal inclusão, 
segundo o autor, seria justificada pela necessidade de formar mão de obra 
adestrada e capacitada, e ainda de orientar formas de melhor ocupar o tempo 
de “não trabalho do trabalhador, no sentido de relacioná-lo, ainda que 
indiretamente, ao aumento de sua capacidade de produção” (CASTELLANI 
FILHO, 1988, p. 95). Notamos a relação entre a Educação Física e os 
interesses do capitalismo, o caráter funcionalista da Educação Física promovia 
o fortalecimento dos trabalhadores potencializando o lucro e a produtividade. 

Santos (2010), nos mostra que no âmbito educacional, em 1946, a 
nova Constituição retoma alguns dos princípios defendidos pela Escola Nova 
e estabelece a necessidade de uma Lei de Diretrizes e Bases. Porém, devido a 
um anteprojeto apresentado em 1948, essa Lei só foi aprovada em 1961, treze 
anos mais tarde.

Em 1946 surge a nova constituição que retoma alguns princípios 
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defendidos pela escola nova. A ideia que existia referente à obediência e a 
submissão passam a sofrer críticas contundentes, sendo assim, estabelece a 
necessidade de uma Lei de Diretrizes e Bases. No entanto, a Lei só foi aprovada 
em 1961, treze anos mais tarde.

Miranda (2017), afirma que no governo de Juscelino Kubitscheck a 
Educação Física foi novamente remodelada, pela Portaria do Ministério da 
Educação e Saúde nº 168 de 17 de abril de 1956, colocando a sua prática 
determinada em centros especializados, com sessões de 50 minutos três vezes 
na semana, com dispensa das atividades escolares aplicada aos alunos que 
integrassem eventos esportivos e atividades dessa natureza nos dias de sua 
realização. 

De acordo com o Coletivo de Autores (1992), após a Segunda Guerra 
Mundial, que coincide com o fim da ditadura do Estado Novo no Brasil, 
surgem outras tendências disputando a supremacia no interior da instituição 
escolar. Destaca-se o Método Natural Austríaco desenvolvido por Gaulhofer 
e Streichere o Método da Educação Física Desportiva Generalizada divulgada 
no Brasil por Auguste Listelo. Predomina nesse último a influência do esporte 
que, no período do pós-guerra, apresenta um grande desenvolvimento, 
afirmando-se paulatinamente em todos os países sob a influência da cultura 
europeia como elemento predominante da cultura corporal. 

Após o Golpe Militar de 1964 houve um reforço significativo no 
conceito instrumental da Educação Física nas escolas, com a prevalência da 
preparação esportiva e para o desempenho técnico e físico dos estudantes. 
As competições se envolveram diretamente na disciplina e a performance 
assumiu aspecto de destaque (PAIVA, 2004).

Apesar da perspectiva desenvolvimentista, o que foi de fato vivido 
pelo Brasil entre 1962 a 1964 foram crises político-econômicas variadas 
que geraram tensões significativas de classes e movimentos sociais no país, 
em especial o estudantil e o de trabalhadores e houve uma forte inclinação 
de conscientização popular. Resultado dessas tensões continuadas foi o 
estabelecimento da Ditadura Militar no ano e 1964, como resposta às 
desagregações sociais significativas estabelecidas. O militarismo não trouxe 
benefícios econômicos – ao contrário, elevou significativamente a dívida 
externa – porém trabalhou com o foco de promover o ingresso do país dentro 
do grupo de nações do primeiro mundo e, para isso, houve a valorização da 
formação educacional de natureza técnica (IANNI, 1997).

Para Neto (2017), o ensino secundário, assim como a educação de 
um modo geral, sofreu modificações irreparáveis no período da ditadura 
militar instalada em 1964. A implantação da Lei 5.540/1968, que tratava 
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do Ensino de 3ºgrau, e da Lei 5.692/1971, que implementou a reforma de 
1º e 2º graus. Essa legislação apresentou aparentes vantagens, de acordo com 
Aranha (2006), porque ampliou a obrigatoriedade do 1º grau, de quatro 
para oito anos, aglutinando o antigo primário com o ginasial, retirando os 
exames de admissão, e eliminou a separação entre escola secundária e técnica, 
incluindo terminalidades que garantiriam uma profissionalização, dentre 
outras alterações no sistema educacional, a reboque dos acordos Ministério 
da Educação e Cultura e da United States Agency for International Development 
(MEC-USAID). Entretanto, na prática, tais propósitos não se efetivaram. A 
profissionalização engendrada não se concretizou diante da precariedade do 
sistema, incluindo a ausência de estrutura adequada e a falta de professores 
especializados. A suposta eliminação da dualidade, que se faria pelo viés da 
universalização da profissionalização, constitui-se em mais uma falácia, uma 
vez que as escolas particulares não se submeteram inteiramente às letras da 
lei, mantendo sua ênfase na formação geral e na preparação para o vestibular. 
Nesse sentido, de acordo com Aranha (2006, p. 320): “[...] a escola da elite 
continuava propedêutica, enquanto as oficiais aligeiravam seus programas com 
disciplinas mal ministradas, descuidando-se da formação geral. De maneira 
mais grave ainda persistia a seletividade, já que a elite, bem preparada, ocupava 
as vagas das melhores universidades”.

Portanto, a Educação Física no 2º grau, como nos demais graus de 
ensino, caracterizada como mera atividade, se constitui em um fazer por fazer, 
reforçando a dicotômica hierarquização entre educação do corpo e da mente 
e condenando os jovens a uma formação acrítica e adestradora. Entendemos 
que, no bojo dessa proposta e em consonância com a cartilha pedagógica que 
orientava a educação nacional, se desenvolve uma Educação física tecnicista e 
competitiva (GHIRALDELLI, 1988), torna-se o esporte de alto rendimento 
o paradigma da educação física escolar. 

Segundo São Paulo (1975), citado por Ladeira e Darido (2003) Com 
uma abordagem bastante superficial, na década de 70 foram lançados os 
guias curriculares que já incluíam a Educação Física na área de comunicação 
e expressão e considerava a “utilização do próprio corpo como meio de 
comunicação e expressão” como um dos objetivos gerais da Educação Física, 
na parte introdutória do documento já se mencionava a importância da 
comunicação. 

Surge também, a Lei de Diretrizes e Bases da educação 5.692/1971 
que introduz modificações no ensino. Destaca-se a desejada eliminação do 
dualismo existente entre a escola técnica e a escola secundária. Origina-
se então, uma escola única de 1º e 2º graus, tendo como pressuposto a 
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preparação para o trabalho e a educação básica geral. O ensino de 1º grau 
voltava-se para a formação geral, a iniciação para o trabalho e o vocacional, 
já o 2º grau o objetivo era a habilitação profissional. Outro fato importante 
é que há a preocupação com a integração originando à escola única que se 
fundamenta em dois princípios o da terminalidade e o da continuidade. O 
termo continuidade seria proporcionado por um conteúdo curricular que 
parte de uma base de educação geral e ampla, em direção a formação especial 
nas primeiras séries do 1º grau e as habilitações profissionais no 2º grau. O 
termo terminalidade remete a ideia da possibilidade de cada nível ser terminal, 
ou seja, se tornar facultativo a formação que capacita o educando para o 
exercício de uma atividade. Desta forma, o jovem que conclui o primeiro 
grau, já se encontraria nas condições de integrar no mundo do trabalho, como 
resultado da iniciação para o mesmo, oferecido no fim do primeiro grau. A 
terminalidade no segundo grau, se diz respeito à possibilidade de grau médio 
que o ensino proporciona que são as condições essenciais de formação capaz 
de assegurar o exercício de uma profissão, ainda que o estudante pretendesse 
prosseguir para o nível superior (CANALI, 2009).

O mesmo autor, Canali (2009), complementam que houve um fracasso 
no ensino médio a partir da lei nº 5.692/1971. Destaca-se o número de 
evasões e repetências, o que excluía a população baixa renda e os trabalhadores 
do sistema de ensino impossibilitando que os estudantes chegassem no 
segundo grau. Consequentemente, os determinantes da dualidade ainda 
estavam presentes na estrutura de classes. Entende-se que a sociedade era 
fortemente dualista e desigual, o que excluía um grande número de jovens da 
educação formal que era promovida pela escola. Este fato é marco e herança 
de uma da colonização brasileira que se estende e vai criando novos contornos 
se adequando as mudanças políticas e estruturais dos sistemas produtivos 
dominantes de cada época, sem a garantia da materialização do direito 
subjetivo à educação e ao trabalho numa vida produtiva.

Santos e Nista-Piccolo (2011) afirmam que a partir dos anos de 1980 
houve uma expansão Ensino Médio no Brasil em termos do seu crescimento, 
rompendo com o seu currículo estritamente disciplinares e com os velhos 
paradigmas educacionais. Na Educação Física não é diferente, a disciplina na 
década de 80 passou por uma crise epistemológica face às novas demandas 
sociais o que há fez rever seus pressupostos, valores e propostas.

Os movimentos renovadores da educação física do qual faz parte o movimento 
dito “humanista” na pedagogia, se caracterizam pela presença de princípios 
filosóficos em torno do ser humano, sua identidade, valor, tendo como 
fundamento os limites e interesses do homem e surge como crítica a correntes 
oriundas da psicologia conhecidas como comportamentalistas. Essas correntes 
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fundamentam as teorias de como o indivíduo aprende no esquema estímulo-
resposta. Os princípios das correntes comportamentalistas informam a 
elaboração de taxionomias dos objetivos educacionais (COLETIVO DE 
AUTORES, 1992).

Nos anos 90 houve a preocupação entre estudiosos no sentido de 
redimensionarem a contribuição deste componente curricular dentro da escola 
e esclarecer qual é o seu objeto de ensino. Acredita-se que a discussão sobre 
qual conhecimento e a especificidade da Educação Física Escolar é uma atitude 
de responsabilidade social, logo, a mesma poderia situar as possibilidades no 
quadro mais geral da educação escolar (CORREIA, 1996).

Já na década de 1990, mais especificamente em dezembro de 1996, foi 
aprovada a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
depois de quase dez anos em tramitação no Congresso Nacional. Com a nova 
LDB a educação formal ficou assim dividida: ensino básico (antiga pré-escola), 
fundamental (1ª a 8ª séries), médio (antigo segundo grau), profissionalizante 
e superior (SANTOS, 2010).

Santos e Nista-Piccolo (2011), nos apresenta que a Lei nº 9.394/1996 
deixa claro que o Ensino médio tem por objetivo “tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para 
o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores” (Art. 22). 

Com a aprovação da nova LDB (9394/1996) devolve-se ao ensino médio o 
caráter de formação geral, exigindo menos conhecimentos específicos e mais 
conhecimentos interdisciplinares. O currículo será dividido em três áreas: 
códigos de linguagem, ciência e tecnologia e sociedade e cultura, todas com 
igual peso. Além disso, com as mudanças em andamento, será oferecido uma 
certa autonomia as escolas que podem propor até 25% da grade curricular 
com disciplinas complementares e procuram desvincular o ensino técnico do 
ensino médio (dois cursos separados) (DARIDO et al., 1999).

Adjacente à lei n. 9.394/96 surge também outros documentos 
Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN (BRASIL, 1999) e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 2002) desenvolvendo um novo 
modelo de Ensino Médio o que integra a formação básica, no qual, o foco é 
preparar os jovens para o vestibular e também para o mercado de trabalho, 
fazendo que o indivíduo se adeque ao mercado.

No tocante à legislação, a Lei 9394/96 estabelece que a Educação Física 
passe a ser Componente Curricular obrigatório da Educação Básica, integrada 
à proposta pedagógica da escola; através da Lei 10328/2001, tem-se decretada 
a sua obrigatoriedade. Nesse novo delineamento legislativo, a EFI detém um 
novo status pedagógico cuja legitimidade, no nosso entendimento, passa a ser 
o grande desafio a ser enfrentado. 
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A LDB, quanto à Educação Física, indicou que a organização curricular, 
deveria favorecer a democracia, o respeito, os vínculos coletivos e também 
o bem comum elaborando um ambiente formativo e transformador para a 
sociedade, no entanto, a Educação Física também sofre com as mudanças 
da nova lei. A disciplina se torna facultativa em alguns casos, por exemplo, 
os estudantes que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 
que possuam mais trinta anos de idade; que estiver prestando serviço militar 
inicial ou que, em situação similar, e estiver obrigado à prática da Educação 
Física; portadores de doenças que precisam de tratamento excepcional. Todos 
estes alunos podem ser vetados das práticas. 

Darido e outros (1999), complementa afirmando que: 
atualmente, com a aprovação da nova LDB 9394/1996, o ensino da Educação 
Física para o ensino noturno passa a ser facultativo para os alunos cursarem, 
às escolas oferecerem, e caso elas ofereçam a disciplina, as horas aulas não são 
contabilizadas na carga horária da escola. O que nos permite antever, sem 
muitas dificuldades, que a Educação Física no ensino noturno continuará 
não acontecendo e assim, estarão excluídos do processo cerca de 70 % dos 
alunos do ensino médio, provavelmente os maiores beneficiados com a prática 
regular de atividade física. Além disso, as escolas impõem aulas de Educação 
Física, mesmo para os alunos do período diurno, em período contrário ao das 
demais disciplinas. Para o aluno retornar a escola, muitas vezes distante de sua 
casa, ou para o aluno trabalhador a Educação Física fora do período sempre 
se constituiu num estorvo, e como consequência, novamente, tínhamos um 
aumento do número de alunos dispensados (trabalho ou médico) (DARIDO 
et al., 1999).

 Nessa cadência e na busca por uma nova ordem para a Educação Física 
no Ensino Médio brasileiro, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
(BRASIL, 2000; 2002) orientam a prática pedagógica como componente da 
Área das Linguagens, estabelecendo a inserção e a integração dos elementos da 
Cultura Corporal de Movimento em uma perspectiva interdisciplinar. Nesse 
sentido, de acordo com tais documentos, a Área das Linguagens se constitui 
na interação entre linguagem, texto e contexto, configurando-se no enlace 
entre as disciplinas cujos conteúdos específicos expressam, comunicam e 
atribuem sentidos e significados ao mundo vivido, na Língua Portuguesa e na 
Língua Estrangeira Moderna, através da língua falada e escrita; nas Artes, por 
meio das linguagens não-verbais; e na Educação Física, através da linguagem 
corporal (BRASIL, 2002 apud NETO et al. 2017).

O texto dos PCNs, área de Educação Física, não trata, de modo aprofundado, 
das possibilidades da Educação Física na escola, enquanto linguagem. O 
documento “Parâmetros Curriculares Nacionais” (BRASIL, 1999) propõe 
a interatividade, o diálogo, a construção de significados na, pela e com a 
linguagem (LADEIRA; DARIDO, 2003). 
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Não foi especificado de modo direto, contudo, o interesse de que a 
oferta da Educação Física escolar ocorresse de maneira a possibilitar elementos 
de contato e de formação de vida trabalho e conivência, como expressão 
cultural, social e criativa. Houve o interesse de que corpo e movimento se 
vinculassem ao processo de ensino e de aprendizagem, assumindo aspectos 
educativos. Em sua oferta escolar, é necessário que a área do conhecimento 
encontre caminhos para se vincular ao mundo do trabalho e às práticas sociais 
dos estudantes (MIRANDA, 2017). 

Considera-se que os depoimentos de docentes que participaram 
ativamente no processo de criação dos PCN’s, nem todos foram ouvidos 
sejam as sugestões ou os pareceres encaminhados para aproveitamento. Os 
documentos foram enviados para as escolas, e não para as residências dos 
docentes, muitos acabaram ficando sem os exemplares. Infelizmente, 
informações e dados desse tipo não foram divulgados pelo Ministério da 
Educação. Outra questão para refletir é que, por mais que o documento esteja 
disponibilizado no sistema de ensino, muitos professores não possuem acesso. 
Isto ocorre por vários motivos, entre eles: poucos investimentos na formação 
inicial e continuada dos professores documento de difícil leitura, compreensão 
e aplicação, entre outros (DARIDO, 2001). 

Considerando os pontos ressaltados pelos PCN’s na área de Educação 
Física, observamos que o documento traz uma nova organização dos contextos 
educativos, diferente das vertentes anteriores, valorizando a integração, a 
diversidade, a inclusão, o aprender a aprender e aprender a conviver juntos. 
Porém, a autora Rodrigues (2002), salienta a confusa e superficial descrição 
das diferentes abordagens que englobam a Educação Física. A mesma autora 
indica que não há uma análise crítica das diferentes abordagens da disciplina, 
havendo uma justaposição de ideias, como se as abordagens tivessem se 
constituído a partir de consensos e visões. O mesmo aspecto foi criticado por 
Caparroz (2003, p. 315): 

[...] nos PCNs de educação física do terceiro e quatro ciclos é feita menção às 
abordagens “psicomotora”, “construtivista”, “desenvolvimentista” e “críticas”. 
Entretanto, a discussão sobre essas abordagens não ultrapassa os limites 
da menção. Não há discussão aprofundada do que representa política e 
pedagogicamente cada abordagem.

Concordamos com Santos e Nista-Piccolo (2011) quando afirmam 
que: 

Para que de fato o desenvolvimento das competências e habilidades propostas 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002) aconteça juntamente 
com os objetivos do Ensino Médio é preciso transpor barreiras, quebrar 
paradigmas, até mesmo confrontar com a própria escola e fazer com que o 
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professor compreenda e acredite que a Educação Física, enquanto componente 
curricular, tem um fim em si mesmo levando a encontrar novos paradigmas 
como o planejamento participativo e a interdisciplinaridade (SANTOS; 
NISTA-PICCOLO, 2011, p. 68).

Seguindo a história criando elos entre a o Ensino Médio e a disciplina 
de Educação Física, buscaremos agora compreender a nova reforma do ensino 
médio amparada pela lei 13.415. 

A nova lei 13.415 tem como intuito mudanças metodológicas e 
conceituais específicas para a criação de um novo ensino médio. A Reforma 
visará suprir interesses do mercado de trabalho e também necessidades 
impostas pelos setores empresariais. Sendo assim, A nova lei é vista como 
um retrocesso na área da educação por vários estudiosos e entidades, pois ela 
ignora as atuais necessidades dos jovens e estudantes brasileiros. O direito à 
educação de qualidade está sendo desconsiderado e ameaçado, pois sustenta 
uma formação de homem produtivo, distanciando-se de uma formação 
integral e humanística.

Sobre as implicações da nova lei na disciplina de Educação Física, 
identifica-se que a ideia da Nova Reforma é tornar a disciplina de Educação 
Física no Ensino Médio facultativa, o que age como um contrassenso e um 
retrocesso, posto que, todos os cidadãos devem ter direito à uma educação 
emancipadora, o que é restrito com a nova lei.

Por fim, concorda-se com Gariglio, Júnior e Oliveira quando afirmam 
que é necessária uma luta para que a inserção da disciplina de Educação Física 
não se desenvolva, mais uma vez, com uma legitimidade pautada pelo dualismo 
entre ensino propedêutico e ensino profissional, pela lógica de mercado e por 
uma racionalidade puramente tecnicista e instrumental.

3 Considerações finais 

O capítulo buscou destacar as narrativas percorridas até o momento 
recente no Ensino Médio e na disciplina de Educação Física. Não podemos 
esquecer todo o relato que o tempo nos legou, temos marcas de erros, 
conquistas e perdas que influenciam até os dias atuais e percebemos que 
muita coisa ainda precisa ser repensada e alterada. A análise de Ribeiro (1993, 
p.14) é bastante pertinente a esta questão, ele afirma que “Todas as reformas 
referentes à Educação, foram feitas por um grupo minoritário que achava ser 
isto ou aquilo melhor ou pior para a sociedade que iria desfrutar do ensino.”.

Verificou-se também que, historicamente, o objetivo do Ensino 
Médio tem sido organizado em torno da relação entre trabalho e o capital. 
As legislações mantêm a lógica da escola dualista implicando e reforçando a 
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desigualdade. Nascimento (2007, p. 65), reforça a ideia afirmando que: “a 
dualidade estrutural, que mantém duas redes diferenciadas de ensino ao longo 
da história da educação brasileira, tem suas raízes na forma como a sociedade 
se organiza, que expressa as relações e contradições do capital e trabalho.”

Quando refletimos sobre a história da Educação Física vimos que 
a disciplina também é marcada por práticas, ações, conflitos e mudanças 
historicamente construídos e as mudanças foram influenciadas pelo contexto 
político, social e cultural seguindo cada época da história. 

Observamos a dificuldade que a disciplina possui em se firmar dentro 
do contexto educacional, visto que, a mesma engloba visões diferentes vinda 
de diversos autores e também do sistema de ensino, além do mais, a mesma, 
no momento atual, se encontra enfraquecida dentro da sociedade capitalista 
que visa a formação para o trabalho. No entanto, nós profissionais da área 
devemos lutar para que a mesma seja valorizada no currículo e para que todos 
os indivíduos internos e externos ao meio escolar possam compreender a sua 
importância para a vida de um aluno, visto que, a mesma possui seu papel 
formador. A disciplina vai muita além de práticas esportivas, possui dentro 
de suas características um leque de oportunidades que estimulam o processo 
de ensino-aprendizagem que é fundamental para o desenvolvimento de um 
aluno.
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O MAL-ESTAR DA CULTURA CONTEMPORÂNEA E 
SEUS REFLEXOS NA SUBJETIVIDADE DOCENTE

Rebeca Freitas Ivanicska1

Daniela Aparecida de Melo Costa2

1 Introdução 

A preocupação com a atual sociedade capitalista e seus reflexos 
na educação, principalmente no trabalho docente, nos levou 

à realização deste estudo. Partindo dessa preocupação, nos atentaremos na 
compreensão literária sobre o Mal-estar na civilização de Freud (1990), bem 
como Educação após Auschwitz de Adorno (1995).

Se fôssemos desmembrar as hipóteses que essas grandiosas obras 
vislumbram, escreveríamos um livro e ainda assim não seria suficiente para 
desenvolvermos todos os aspectos importantes. Por essa razão, deixaremos de 
lado, alguns conceitos como o sentimento oceânico, a consciência coisificada, 
a renúncia pulsional, as distrações, dentre outros conceitos, para fazermos 
uma breve colocação sobre a educação e sua importância na sociedade 
contemporânea. 

Esses conceitos elencados não serão trabalhados no desenvolver do 
texto, mas, é incontestável que de maneira implícita eles foram utilizados e 
estudados para uma melhor compreensão do tema abordado.

Para melhor compreendermos a situação da sociedade contemporânea, 
bem como a educação e seu papel primordial é de extrema importância 
pensarmos sobre os caminhos transpassados para chegarmos até aqui, e assim, 
entender o nosso pertencimento e participação dentro da sociedade.

As obras Mal-estar na civilização de Freud (1990) e Educação após 
Auschwitz de Adorno (1995) nos permitem a cada nova leitura o surgimento 
de infinitas reflexões sobre o mundo em que vivemos, além de nos mostrar 
também, as possibilidades e dificuldades inseridas dentro de uma sociedade 
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heterogênea, dinâmica e globalizada.
Desse modo, sob uma ótica geral deste estudo, temos que o texto 

Adorniano em sua temática presa por uma educação voltada para a 
emancipação dos indivíduos e para a resistência à barbárie, enquanto o livro 
de Freud que Adorno incita o mal-estar na civilização busca compreender 
quais as dificuldades que impedem a existência de uma educação voltada para 
a emancipação.

2 Desenvolvimento

Para entendermos de forma mais simples as influências sobre a educação 
contemporânea, é preciso compreender que a história político-social interfere 
igualmente nos nossos pensamentos, ações e decisões. Favaro e Tumolo (2016, 
p. 2) elucidam que:

O período que compreende a década de 1990 até a atualidade trouxe 
alterações significativas ao conjunto das relações sociais de produção e, 
consequentemente, à dinâmica da luta de classes. Se o final dos anos de 1970 e 
o decorrer da década seguinte foram marcados por um influxo do movimento 
de contestação operária no Brasil, os últimos 20 anos foram responsáveis por 
assegurar a contenção dessas lutas, recolocadas em parâmetros aceitáveis para 
assegurar o processo de acumulação do capital. No campo educacional, Saviani 
propôs a “estratégia de resistência ativa”, que implicava a crítica às políticas 
educacionais vigentes, mas também a proposição de alternativas consoantes 
aos interesses populares. Na primeira metade da década de 1990, a ausência 
de um sistema educacional unificado foi apontada como uma das causas 
das dificuldades encontradas nos anos de 1980 para a implantação prática 
da pedagogia histórico-crítica nas redes de ensino; além de ser considerada 
também um impedimento para o próprio desenvolvimento brasileiro. 

Desse modo, as profundas transformações ocorridas nas relações 
sociais de produção, desenvolvidas pelo capitalismo, para assegurar o processo 
de acumulação do capital, desencadearam também na educação grandes 
modificações. Isso significa que, 

desde a Antiguidade até os nossos dias, a sociedade tem sido a história das 
lutas de classes. Ao analisar a educação não podemos deixar de considerar 
esta realidade. A escola, a educação formal – um dos tipos de educação que 
a sociedade utiliza para preparar os indivíduos para viverem nela mesma – 
surge durante o escravismo, numa sociedade de classes, e torna-se uma escola 
a serviço da classe detentora do poder. E, como tal, deixa de estar voltada 
para o ensino da vida, pela vida e para a vida; passa-se a ensinar um saber 
“especializado”, privilégio das classes dominantes. Aos demais, resta a educação 
informal voltada para a resignação, aceitação da sua condição de subserviência 
estabelecida, para a aceitação da sua condição de classe e para o trabalho. Esta 
realidade estende-se desde o surgimento da escola até a modernidade (Paulino 
José Orso, 2002, p. 92 apud FERNANDES; ORSO, 2010, p. 14).
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Nessa perspectiva, para se pensar na educação e, mais especificamente, 
no trabalho do professor é importante compreender o “modo de organização 
social em que os homens se articulam para produzir sua existência” 
(FERNANDES; ORSO, 2010, p. 14). 

3 A inauguração da subjetividade segundo Freud

Partindo da compreensão de que a educação se configura a partir do 
modo de organização social, assim como a relação dos sujeitos para com o 
mundo externo, busquemos pensar os apontamentos de Freud (1990) sobre 
o Mal-estar na civilização. Freud (1990) no seu livro vai dizer que o “eu” é 
constituído socialmente, e é nessa teoria social que se inaugura a subjetividade. 

Pensando nessa relação do “eu” com a sociedade, a autora Nina Saroldi 
(2011) no capítulo III de seu livro Mal-estar na civilização: As obrigações do 
desejo na era da globalização chamam a atenção para o mal-estar na cultura 
contemporânea, levando-nos a refletir sobre o supereu da atualidade e sua 
relação com o mundo externo. Para a autora “o mal-estar na cultura parece 
um antídoto para a onipotência imaginária coletiva em que vivemos imersos” 
(SAROLD, 2011, p.6). Desse modo, fica nítido, a exploração das necessidades 
do supereu em relação a convivência coletiva. O sujeito não consegue se sentir 
satisfeito ou pleno por completo, sempre falta algo e isso reflete na sociedade, 
na forma que nos comunicamos e vivenciamos as experiências coletivamente. 
Barrim (2011, p. 01), aponta que:

o impulso econômico gerado no final do século XX e início do século XXI 
pela globalização gerou a necessidade de sobreviver em mercado cada dia mais 
competitivo e tem obrigado as organizações a se tornarem mais ambiciosas, com 
resultados cada vez maiores com a redução do uso de recursos. Atualmente, as 
mudanças e adversidades ocorrem cada vez mais rápidas, exigindo um contínuo 
esforço para a adaptação. O estresse está cada vez mais inevitável, gerando 
diferentes reações, dependendo da visão que se tem da situação vivida, como 
perigo ou desafio. Além de se manter no mercado extremamente competitivo 
vive-se em um ambiente de mudanças constantes, incertezas e pressão geradas 
pela necessidade de se tomar decisões rápidas [...].

Nesse sentido, Sennett (2009) aborda que a atual sociedade capitalista 
se configura pela flexibilidade, isso significa que as relações de trabalho e 
interpessoais, dentro do atual sistema, estão submetidos a inúmeras mudanças. 
Essas constantes mudanças, para Sennett (2009) configuram sujeitos flexíveis 
e adaptáveis às diversas demandas sociais do capital, gerando assim, sujeitos 
cujo caráter está sendo corroído, pois, nessa configuração de sociedade, a vida 
e a carreira dos indivíduos, assim como as relações sociais planejadas a longo 
prazo estão cedendo espaço para reorganização de uma vida regida no curto 
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prazo.
Sobre isso, Maia (2007, p. 48) assegura que:

as pessoas são formadas pela sociedade mediante várias instâncias mediadoras, 
de tal modo que tudo absorvem e aceitam em termos desta configuração 
alienada. Desse modo, a formação dos sujeitos se confunde cada vez mais 
com um adestramento, com uma adaptação aos mecanismos que regulam a 
produção e que se disseminam para todo o âmbito da vida. 

Desse modo, em cada período histórico, existe uma determinada 
imposição, dever, privação ou renúncia, e, atualmente, o “supereu da cultura” 
se tornou um estimulador do capitalismo sem fim, das compras e dos anseios, 
como modo de sobreviver em meio a sociedade, o que vai trazendo uma nova 
ordem social e econômica.

Isso significa que a sociedade contemporânea, se configura como uma 
sociedade dependente da indústria cultural, sendo dessa maneira violenta e 
agressiva, porém, vulnerável e domesticada até certo ponto. 

Salord (2011, p. 7) aponta que, “atualmente o “supereu da cultura” 
se tornou um incitador, um “marqueteiro” do gozo intransitivo, da lista de 
compras sem fim”. Com isso, Sarold (2011) faz um contraponto ao termo 
abordado por Freud (1990) sobre o “supereu da Cultura”, comparando-o com 
o “supereu da Cultura” atual, este por sua vez, focado no consumo exacerbado, 
diferentemente do supereu abordo por Freud (1990) que se configura pelo 
foco na produção e não no consumo. Nas palavras de Sarold (2011, p. 2):

Em nossos dias, os conteúdos produzidos pela indústria cultural invadem 
nossas faculdades de percepção de modo inescapável, seja na forma de 
propaganda pura e simples, seja na exposição maciça de determinado artista 
em programas e comerciais de rádio e TV, ou até mesmo naqueles exibidos, à 
revelia dos passageiros, nas telas que agora são instaladas em ônibus e aviões”.

Como aborda a autora, a era digital dificilmente se escapa de nós, 
estamos rodeados pelas telas em todos os lugares que frequentamos, até 
mesmo no alcance das mãos. Nossas retinas estão sendo perseguidas por toda 
parte pelos conteúdos produzidos pela indústria cultural, seja dentro ou fora 
de nossas casas. 

Com base isso, percebemos que a questão do mal-estar na civilização 
continua tão atual e vívida que caminha a passos largos a tudo aquilo que 
Freud (1990) apontou e compreendeu como a barbárie e a alienação dentro 
de uma sociedade excitada e doente.
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4 Reflexões sobre a educação e o trabalho docente na atual sociedade

A indústria cultural como percebemos vem configurando um supereu 
atual que se encontra rodeado pelas telas e propagandas e submisso às diversas 
mudanças e incertezas demandadas pela flexibilidade do capitalismo. Lira e 
Rocha (2012, p. 02) apontam que Freud, “em seus estudos e suas inquietações, 
[...] fez a seguinte constatação, que educar, governar e psicanalisar são três 
profissões impossíveis”. Desse modo, pautemo-nos nossas preocupações sobre 
a profissão de educar inserida na atual estrutura social capitalista. 

Para isso busquemos pensar a partir do texto Educação após Auschwitz 
de Adorno (1995), a educação contemporânea. Sobre a referida obra, Adorno 
(1995) aponta que a Educação após Auschwitz, infelizmente, não recebeu 
sua atenção e cuidado merecido por grande parte da sociedade, tanto que em 
um passado não tão distante houve ditadura, perda de direitos, movimentos 
por intervenção militar e inúmeros atos que concernem para uma civilização 
da barbárie. Com base nisso, Adorno (1995) vai dizer que a barbárie está na 
própria civilização, por isso, a educação voltada para a não adaptação e o não 
conformismo com os pressupostos objetivos, se torna urgente e necessária. 
Acontecimentos como Auschwitz, o campo de concentração de extermínio de 
inúmeras judeus na Alemanha pela ocasião no Nazismo, não devem se repetir, 
e por isso, é indispensável rever a educação e a forma da sociedade em que 
vivemos. 

Diante disso, a primeira exigência de Adorno, para a não repetição da 
barbárie, se dá por meio da educação e da construção de indivíduos resistentes 
e emancipados. No entanto, nos deparamos com o seguinte questionamento: 
como pensar essa tensão entre o supereu atual, marcado pela configuração 
de uma nova subjetividade alienada ao capital, com o papel do professor 
na cultura do mal-estar contemporâneo? Até que ponto essa tensão entre o 
supereu atual e os pressupostos objetivos, fomentados pela indústria cultural, 
pode culminar para que Auschwitz não se repita? 

Atualmente, o trabalho do professor em sala de aula vem sendo 
submetido ao discurso de políticas públicas para a educação. Nas palavras de 
Ribeiro e Araújo, 2018, p. 411):

Esse modelo começa a transformar-se a partir da década de 1990, 
orientado, sobretudo, por organismos internacionais como por meio de 
organismos internacionais como o Banco Mundial, a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
[...], apresentaram a educação como a principal responsável por formar pessoas 
cujos atributos essenciais atendessem às necessidades laborais flexíveis do 
mundo produtivo (RIBEIRO; ARAÚJO, 2018, p. 411).
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Desse modo, o professor dentro desse contexto passa a configurar o 
seu trabalho em sala de aula na busca por atender às exigências do mundo 
flexível da produtividade, tendo como objetivo formar alunos para o mercado 
de trabalho competitivo e marcado pelas incertezas.

A partir disso, entende-se que a educação no atual sistema capitalista 
pode estar findando para a barbárie, isso porque o trabalho flexível do professor 
na sociedade atual vem sendo muito fomentado pelas políticas educacionais 
mundializadas. Nesse ponto de vista, tais políticas estão fazendo com que o 
trabalho do professor dentro dessa lógica mercadológica preze para a formação 
de indivíduos cada vez mais aptos para o mercado de trabalho, ao invés da 
formação de cidadãos críticos e reflexivos, como deseja Adorno, dentro da 
educação, para que Auschwitz não se repita. 

Sobre a atuação docente, Ribeiro (2014, p. 04) ressalta que: 
Esta via de mão dupla entre o excesso praticado pelo professor detentor do 
saber, castrador do desejo do aluno, aprisionador, e o professor que precisa 
renunciar a esse lugar, é sem dúvida a linha tênue desafiadora para aqueles que 
enxergam sua prática docente como algo voltado para a autonomia intelectual 
e capacidade crítica de seus alunos.

O autor complementa ainda que:
A relação professor - aluno é uma teia complexa de sentidos, representações, 
expectativas e desejos inconscientes que em muitos casos desemboca em 
conflitos que contribuem decisivamente para o que se convencionou chamar 
de fracasso escolar. Contudo, dessa relação também emanam paixões, 
identificações que resistem ao tempo, marcam a vida dos alunos de modo a 
influenciar até mesmo suas escolhas pessoais (RIBEIRO, 2014, p. 05).

Nessa perspectiva da atuação docente, Lira e Rocha (2012, p. 3) 
reforçam que:

Não há aprendizagem sem relação. O que isso nos diz? Que o ato de aprender, 
presumi sempre uma relação com o Outro, não há ensino sem professor. Mesmo 
aqueles que não vão à sala de aula e aprendem através de livros (autodidatas), 
ainda sim estão aprendendo com o Outro, pois o livro representa a figura de 
alguém que possui o saber e o transmiti.

Com base nessas três citações, é possível compreender o papel 
fundamental do professor em sala de aula, ele que é o elo mais significativo 
entre o ensino e o aprendizado, é uma força potente que pode espelhar bons 
ou maus resultados, a prática e a teoria são essenciais para que o indivíduo 
possa ser transformador na sociedade. 

No entanto, como abordado, as políticas públicas vêm transfigurando 
o trabalho docente e transformando a educação em uma mercadoria, desse 
modo, o sistema de ensino vem perdendo, devido a sociedade capitalista, o seu 



  291
A Educação Contemporânea: Velhos Dilemas, Novas Perspectivas

principal objetivo, a construção de uma sociedade justa, solidária e igualitária. 

5 O mal-estar da cultura e seus reflexos na subjetividade docente

A partir do que apresentamos nesse estudo, é possível traçar importantes 
conexões entre o texto Mal-estar na civilização de Freud (1990) e Educação 
após Auschwitz de Adorno (1995) e refletir a importância de ambos os textos 
em uma sociedade cultural e tecnológica, porém, insatisfeita e reprimida. 

Como vimos, a barbárie se encontra no próprio princípio civilizatório, 
com base nisso, alguns questionamentos se mantêm presentes, pois, se a 
barbárie se encontra no próprio princípio civilizatório, então pretender 
se opor é praticamente irrealizável e desesperador? Além disso, como o 
indivíduo consegue preservar a sua identidade, resguardar sua individualidade 
ao passo que deve evitar que a violência, o atraso e a selvageria permeiem 
na coletividade em uma sociedade capitalista que impõe um mecanismo 
de construção da dependência? Até que ponto, as instituições podem ou 
devem organizar a vida e o cotidiano dos sujeitos? Como a educação pode 
ser repensada na contemporaneidade? Pensando nesses questionamentos, 
os textos de Freud (1990) e Adorno (1995) se relacionam não para tratar 
a educação de habilidades, competências e conhecimentos preestabelecidos, 
mas, para eliminar a falsa consciência e a falsa ordem das coisas.

Zanolla (2014, p. 317) vai dizer que:
a educação constitui obra humana como materialização da tensão entre 
agressividade e consciência, elaboração e inconsciência. Resulta de um processo 
constante e inacabado. A educação enquanto um método ou técnica ideal 
nunca finalizará respostas aos problemas humanos, porque, se isso se realizasse, 
a vida seria interrompida, mecanizada, previsível. Assim, de modo redundante, 
cabe ao ser humano tornar-se cada vez mais humano, lapidar-se, refletir sobre 
si e o outro constantemente, de maneira crítica, inconformista e corajosa, 
mesmo que para isso precise se autodesmistificar antes de desmistificar o outro. 

Tem-se desse modo, a elaboração de um exercício de reflexão, na 
qual é possível construir e desconstruir processos incorporados na sociedade, 
rompendo sua forma alienante. No entanto, para que isso aconteça é preciso 
rever a educação como um meio para uma constante e orgânica movimentação 
e dinamismo das necessidades e questões apresentadas na sociedade. Zanolla 
(2014, p. 324) complementa ainda que:

De fato, a educação pela perspectiva crítica frankfurtiana insere a luta contra o 
preconceito e a banalização da ignorância, efeito que leva à frieza e à crueldade 
humana. Cabe à educação resistir à irracionalidade invertida pelo ideal de 
razão. 

A sociedade vive em processos de construção e desconstrução que 
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alimentam, criam e produzem o sujeito que assim desejam, por isso, é preciso 
parar de reproduzir determinados conhecimentos e legitimar a interação do 
indivíduo consigo mesmo e com o meio. 

Com base nisso e nos reportando a Freud (1990) e Adorno (1995) 
entendemos que as obras desses autores interagem com a ideia da educação 
como primordial para uma sociedade civilizatória, na qual, as obrigações dos 
desejos são insaciáveis e inalcançáveis, porém, existem formas que podemos 
utilizar para saciar um pouco nossas vontades sem deslegitimar a cultura e o 
seu papel para evitar a barbárie. 

A partir disso, diversos questionamentos nos norteiam para 
uma avaliação crítica e reflexiva de nossas vidas, medos, angústias, sofrimentos, 
limitações, possibilidades, e como a cultura e a necessidade do bem-estar 
o tempo todo, prejudicam nossas relações sociais e pessoais. O mal-estar 
melhorou? Será que isso é possível? Essas questões são de grande valia para 
tentarmos entender a sociedade contemporânea, esta que, como vimos no 
decorrer do texto, configura novos sintoma de o mal-estar, marcados por uma 
nova constituição psíquica, e a dificuldade na autoconservação individual e 
da espécie.

Diante disso, trazendo para as recentes situações do Brasil, fica claro 
que movimentos como a recente greve dos caminhoneiros e a atual pandemia 
do vírus (Covid-19) que nos é acometida, demonstram a falta de capacidade 
da criação de um laço social. A solidariedade e a empatia são ignoradas, e o 
caos e a histeria que as mídias instantâneas produzem, fomentam e degradam 
ainda mais a sociedade, o que reforça o mal-estar na cultura.

Desse modo, como apresenta Adorno (1995, p. 118) “a barbárie 
continuará existindo enquanto persistirem no que têm de fundamental 
as condições que geram esta regressão. É isto que apavora. Apesar da não 
visibilidade atual dos infortúnios, a pressão social continua se impondo. Isso 
significa que “a civilização, [...] origina e fortalece progressivamente o que é 
anticivilizatório (ADORNO, 1995, p. 118).

Para Koltai (2011, p. 121-122),
nada perdeu de sua intensidade, como atestam os novos sintomas de nossa 
sociedade tecnocientífica que se caracteriza por saber fazer coexistir, coabitar 
e integrar as mais formidáveis conquistas científicas e técnicas com as mais 
extravagantes e monstruosas formas de marginalização e rejeição, revelando e 
acentuando o mal-estar inerente à própria civilização”.

Pensado nessa assertiva de que o mal-estar está inerente a própria 
civilização, assim como o que abordamos sobre Freud (1990) quanto ao 
princípio civilizatório, podemos identificar elementos que ajudam a refletir a 
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nossa própria experiência enquanto sujeitos vivos, isso porque, 
na situação mundial vigente, em que ao menos por hora não se vislumbram 
outras possibilidades mais abrangentes, é preciso contrapor-se à barbárie 
principalmente na escola. Por isto, apesar de todos os argumentos em contrário 
no plano das teorias sociais, é tão importante do ponto de vista da sociedade 
que a escola cumpra sua função, ajudando, que se conscientize do pesado 
legado de representações que carrega consigo (ADORNO, 1995, p. 116).

A educação tem uma dimensão grandiosa, e sua dinâmica é uma 
potência modificadora e expressiva para os indivíduos e para a humanidade. 

Cardoso (2014, p. 279) aponta que “se quisermos uma educação para 
a integralidade do ser, essa busca deve começar na docência, [...] o docente 
(re)produz a perspectiva de que constrói sua vida através do trabalho”. Por 
isso, deve-se ter um olhar sensível para o professor, pois ele tem um papel 
fundamental, e para que novas ações e fundamentações possam ser amplificadas 
e executadas na sala de aula, o docente deve oportunidades e capacitações que 
possam refletir sua integralidade e com isso, no seu âmbito profissional. 

6 Conclusão 

A partir do que foi apresentado nesse estudo, podemos compreender 
que a atual sociedade, heterogênea, globalizada e capitalista vem transfigurando 
a educação o ensino e, principalmente o trabalho do professor.

Essas transformações que vêm acometendo o meio educacional, 
puderam ser melhor analisadas a partir dos textos O Mal-estar na civilização 
de Freud (1990), e Educação após Auschwitz de Adorno (1995), uma vez 
que, esses autores abordam, respectivamente, a questão dos impedimentos 
da civilização para a emancipação dos indivíduos e a importância de uma 
educação voltada para a resistência à barbárie. Desse modo, percebemos que 
as influências sobre a educação na contemporaneidade são desencadeadas 
por meio do modo de organização social, assim como a evolução política, 
e econômica da civilização, estruturas estas que interferem diretamente na 
subjetividade dos sujeitos.

Nessa perspectiva, Freud (1990) nos apresentou que a relação dos 
sujeitos para com o mundo externo inaugura a subjetividade dos mesmos, e, na 
atual sociedade marcada pelo capitalismo flexível, o supereu da Cultura, como 
vimos, se configura pelo foco do consumo exacerbado. A indústria cultural, 
penetra na vida das pessoas, por meio da era digital, de forma tão intensa 
que, nem mesmo o ócio das pessoas consegue mais escapar da percepção 
consumista. Como vimos, essa questão faz com que o mal-estar na civilização 
abordado por Freud (1990) permaneça vivo na atualidade, de forma ainda 
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mais intensa devido às características da atual sociedade tecnológica e alienada. 
O trabalho docente, nesse contexto da atual estrutura social capitalista, 

como foi possível perceber, vem sendo submetido ao discurso de políticas 
públicas para a educação, estas que, querem transformar o ensino e a atuação 
docente em uma mercadoria a ser consumida. No entanto, Adorno (1995) 
nos apontou que a barbárie está no próprio princípio civilizatório, e por esse 
motivo, a educação tem como princípio primeiro, a formação de indivíduos 
emancipados e resistentes à adaptação e ao conformismo. Dessa maneira, 
ressalta-se que, apesar de todas as dificuldades e limitações, as possibilidades 
que a educação pode oferecer, são maiores, pois, a partir do ensino temos 
contato com o nosso “eu” e a relação social e coletiva que permeia a sociedade.

Portanto, o mal-estar da cultura contemporânea, marcado pelo 
capitalismo e suas imposições político-econômicas sobre o trabalho, a 
educação e principalmente a vida e as subjetividades dos sujeitos, só podem 
ser combatidos se, os seres, em especial, a educação, e mais especificamente o 
docente, como nos mostrou Cardoso (2014), plantar nos alunos sementes de 
inquietação e resistência contra as forças políticas objetivas, e desenvolver, a 
partir disso, novas experiências e reconstrução dos saberes humanos.
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PÓSFACIO

Este libro reúne una serie de trabajos desarrollados por un grupo de 
egresados 2018/1 del Programa de pos graduación en Educación, 

en la modalidad de Maestría Profesional en Educación como también de 
profesores del mismo programa pertenecientes a la Universidad Federal de 
Lavras. Conociendo la importancia que tiene la labor docente en los tiempos 
actuales, resultó de gran importancia realizar una compilación de trabajos en 
los cuales se resalta la implementación de nuevas estrategias y modalidades 
de enseñanza - aprendizaje adoptadas en la academia, teniendo en cuenta el 
panorama actual por el cual está atravesando el mundo y que ha conllevado 
a que el ser humano tenga que adaptarse a una nueva realidad en la cual 
también se vio afectado el campo educacional. Esta obra es una invitación a la 
reflexión de la construcción de conocimiento, sobre las distintas modalidades 
educativas que transcurren en contextos escolares como los actuales, en donde 
se han podido mantener algunos métodos para la comprensión del contenido 
educativo transmitido para los alumnos, como también se ha tenido que 
repensar la forma de compartir conocimiento de manera que puedan ser 
mantenidos en el tiempo. Queremos que este libro sea un medio que dé lugar 
a futuras discusiones y análisis de los dilemas de la educación contemporánea 
y de nuevas perspectivas que puedan ser aplicadas en un contexto educativo 
desde la educación infantil hasta la educación superior.
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POSFÁCIO

Este livro reuniu uma série de trabalhos desenvolvidos por um grupo 
de egressos do Programa de Pós-Graduação em Educação (2018/1), 

na modalidade Mestrado Profissional em Educação, além de professores do 
mesmo programa da Universidade Federal de Lavras. Sabendo a importância 
do trabalho docente nos tempos modernos, foi de grande relevância a realização 
de uma compilação de trabalhos destacando a implementação de novas 
estratégias e modalidades de ensino-aprendizagem adotadas na academia, 
levando em consideração o panorama atual que está atravessando o mundo e 
que levou o ser humano a se adaptar a uma nova realidade na qual o campo 
educacional também foi afetado. Este trabalho é um convite para refletir sobre 
a construção do conhecimento, sobre as diferentes modalidades educacionais 
que ocorrem em contextos escolares como os atuais, onde foram mantidos 
alguns métodos para compreender o conteúdo educacional transmitido 
aos alunos, bem como teve que ser repensada a maneira de compartilhar 
conhecimento para que ele possa ser mantido ao longo do tempo. Queremos 
que este livro seja um meio que dê origem a futuras discussões e análises dos 
dilemas da educação contemporânea e de novas perspectivas que possam ser 
aplicadas no contexto educacional, da educação infantil ao ensino superior.

Lavras-MG, julho de 2020.
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