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PREFÁCIO

“Uma obra de arte é boa quando nasce por necessidade. Neste caráter 
de origem está o seu critério – o único existente” (Rilke)

Com as palavras do poeta que afiram que só possível produzir 
uma obra de arte por necessidade, talvez mais do que nunca 

ler e escrever em educação é uma necessidade. Uma coletânea que nasce 
sob a epígrafe de uma pandemia, num país em que educação é quase 
uma contradição, escrever é um desafio, linhas e reflexões que nascem 
nos interlúdios produtivistas, as palavras são limadas numa lógica brutal 
da pressa.

Construir narrativas num mundo digital, em que o passar dos 
dedos se esfacela entre uma informação e outra, refletir, demorar-se numa 
ideia, enfrentar as contradições, os paradoxos exigentes de uma dúvida 
são uma aventura na contramão da história.  A pressa, a positividade, a 
incapacidade de se demorar prolongadamente, são desafios de uma esfera 
pública virtualizada, em que, anonimamente nos escondemos atrás de 
perfis, de dedos nervosos que sempre passam para a próxima dose.

A narrativa exige comprometimento, uma resposta, uma co-
resposta, que numa coletânea de várias mãos adquirem o caráter de 
correspondências, de enfrentamento às diferenças. O anúncio da 
primavera chega com uma voz da andorinha isolada bem de longe, 
dali a pouco ouve-se duas vezes, uma aqui e outra ali, e estas vozes vão 
aumentando, até que toda a graciosidade da vida pulsa em diferentes vozes 
alternadas dando o gracejo às manhãs de buganvília, que se avizinham de 
nossa janela invadindo o interior do quarto.

Se o livro “Vozes contemporâneas da educação” não é um prelúdio 
da primavera, seja uma fagulha de resistência neste gélido e sombrio 
inverno que a educação, os valores humanos e a vida está passando. Que 
toda provocação de reflexões sobre a educação possa ser cotejada com 
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esperança para seguirmos em frente.

Maio de 2020
Ivan Luís Schwengber



EM DEFESA DA ESCOLA: AFINAL, PARA QUE 
SERVEM AS ESCOLAS?

Cláudia Fuchs1

Jenerton Arlan Schütz2

1 Considerações iniciais

Pode soar um pouco estranho ter de fazer a defesa de uma 
instituição republicana como a escola. Isso implica, de certo 

modo, demonstrar aquilo que é óbvio, o motivo de ela ter sido inventada 
e para que ela serve. Todo ponto de partida de qualquer educação (formal 
e informal) encontra-se no fato de possuirmos um mundo humano que 
nos faz diferentes das demais espécies que dividem esse espaço conosco. 
Quando falamos em escola, docência e conhecimento, alimentamos o 
desejo de que o mundo humano se mantenha, se aprofunde e dure.

Desde a sua origem, a escola, como bem pontuado por Masschelein 
e Simons (2017), estabeleceu um tempo e espaço que estava, em certo 
sentido, separado do tempo e espaço tanto da sociedade (polis) quando 
da família (oikos). Ela se configurou em um tempo igualitário e, portanto, 
a invenção da escola pode ser descrita como a democratização do tempo 
livre. Contudo, é em virtude dessa possibilidade de democratização que a 
“[...] elite privilegiada tratava a escola com grande desprezo e hostilidade” 
(MASSCHELEIN; SIMONS, 2017, p. 27), já que a instauração de um 
tempo livre era considerada uma “pedra no sapato”. Domar a escola, 
portanto, não é de hoje. Esse desejo repousa já na antiguidade grega.

Logo, não nos assusta que as acusações, demandas, reformas e 
“necessidades” de uma radical transformação da escola continuem 
existindo. A tentativa de domar e paralisar a escola como tempo livre, 

1 Mestra em Educação nas Ciências (Unijuí). E-mail: claudia_fr17@hotmail.com
2 Doutorando em Educação nas Ciências (Unijuí). E-mail: jenerton.xitz@hotmail.com
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como lugar à parte, entre a unidade familiar e o espaço político é 
contínua. Por outro lado, a variante que deseja domesticar a escola 
“[...] reza que ela deve ser funcional para a sociedade, ser meritocrática 
em seus processos de seleção e, assim, reforçar o mercado de trabalho 
e proporcionar bons cidadãos” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2017, p. 
27). Contudo, o que frequentemente acontece é que a especificidade da 
escola é completamente expulsa dela mesma. A história da escola, talvez, 
seja uma história de contínuos esforços que tentam roubar dela o próprio 
caráter escolar. 

2 Para que servem as escolas?

Quando indagamos “para que servem as escolas?” temos o desejo 
de querer reservar a noção de escola para uma invenção específica de 
tempo e espaço, um tempo e espaço que não tem outra forma fora do 
âmbito escolar. O tempo e o(s) espaço(s) que temos fora da escola, seja 
em casa, no mercado, no parque, no shopping, no computador, no celular, 
são ocupados de modos diferentes do que o tempo e espaço que temos 
na escola.

A escola tem a ver com a materialização e espacialização concreta 
do tempo que distância e separa os alunos para fora da ordem desigual, 
seja ela social, econômica ou familiar, e traz os alunos para um tempo que 
é igualitário. É na escola que os alunos podem se desconectar do tempo 
ocupado da família e da política. Já que a escola “[...] oferece o formato 
[...] para o tempo-feito-livre, e aqueles que nele habitam literalmente 
transcendem a ordem social (econômica e política) e suas posições 
(desiguais) associadas” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2017, p. 29).

Não queremos, aqui, propor uma escola ideal, mas tornar explícito 
o que faz com que uma escola seja uma escola e não outra coisa. Articular 
essas ideias, a nosso ver, possibilita compreender para que servem as 
escolas e porque elas devem continuar a servir para as novas gerações. 

Nessa direção, em uma primeira aproximação com o pensamento 
de Young (2007), percebemos que as escolas servem para capacitar os 
alunos a adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, não pode 
vir a ser adquirido em casa, em sua comunidade, ou em outro espaço. 
A escola se constitui, desse modo, em um espaço capaz de fornecer aos 
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novos um conhecimento para além daquele que já possuem ou que terão 
no espaço familiar, no grupo de amigos, na comunidade e em outros 
espaços de conhecimento não-escolar. Por isso, para o autor, há no campo 
educacional

[...] alguns tipos de conhecimento [que] são mais valiosos que 
outros, e as diferenças formam a base para a diferenciação entre 
conhecimento curricular ou escolar e conhecimento não-escolar. 
Existe algo no conhecimento escolar ou curricular que possibilita 
a aquisição de alguns tipos de conhecimento (YOUNG, 2007, p. 
1293-1294).

Além disso, para ajudar no esclarecimento das noções de 
conhecimento desenvolvidas por Young, o autor considera que há dois 
tipos de conhecimento, o primeiro

[...] é [...] dependente do contexto, [...] se desenvolve ao se resolver 
problemas específicos no cotidiano. Ele pode ser prático, como saber 
reparar um defeito mecânico ou elétrico, ou encontrar um caminho 
num mapa. Pode ser também procedimental, como um manual 
ou conjunto de regras de saúde e segurança. O conhecimento 
dependente de contexto diz a um indivíduo como fazer coisas 
específicas. Ele não explica ou generaliza; ele lida com detalhes. O 
segundo tipo de conhecimento é o conhecimento independente de 
contexto ou conhecimento teórico. É desenvolvido para fornecer 
generalizações e busca a universalidade. Ele fornece uma base para se 
fazer julgamentos e é geralmente, mas não unicamente, relacionado 
às ciências. É esse conhecimento independente de contexto que é, 
pelo menos potencialmente, adquirido na escola e é a ele que me 
refiro como conhecimento poderoso (YOUNG, 2007, p. 1296).

Entende-se, dessa forma, que há conhecimentos que são 
construídos e aprendidos em espaços específicos fora do âmbito escolar. 
Estes conhecimentos, porém, têm validade nestes espaços e contextos. Já 
os conhecimentos escolares, que são teóricos, têm validade para além de 
contextos específicos, ou seja, poderão ser utilizados em vários espaços e 
distintas situações. Ainda, sobre os saberes teóricos, Young considera-os 
como

Conceitos teóricos [que se] originam em comunidades de especialistas 
produtores de conhecimentos, como físicos e geógrafos. Esses 
conceitos têm finalidades específicas pelo fato de nos capacitarem a 
fazer generalizações confiáveis a partir de casos particulares e testá-
las [...], e são adquiridos consciente e voluntariamente por meio da 
pedagogia nas escolas, faculdades e universidades (YOUNG, 2011, 
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p. 615).

Dito de outro modo, na casa, no grupo de amigos, no parquinho, 
no shopping, no universo fora da escola, as crianças passam a construir 
e elaborar experiências no mundo e sobre o mundo, contudo, é na 
escola que elas terão a oportunidade de ampliar esse repertório de 
conhecimentos/experiências acerca do mundo, avançando inclusive para 
além de sua experiência inicial. 

Analogamente, podemos dizer que a escola se diferencia dos 
demais espaços de aprendizagem pelo fato de ter um currículo que 
tem como fundamento o conhecimento teórico. Por isso, segundo 
Masschelein e Simons (2017, p. 20), a instituição escolar “[...] confere 
um selo de qualidade; é uma instituição de reconhecimento e validação”. 

Todavia, se concordarmos com a ideia de que a escola serve para 
inserir as crianças em uma espécie de língua comum, então significa que 
é precisamente essa que permite às crianças de se iniciarem no mundo 
humano e não ficarem confinadas nos espaços privados da família ou da 
comunidade em que estão inseridas. É tarefa do professor tirar as crianças 
de seu mundo e de sua língua (experiência privada) para introduzi-las no 
mundo e na língua comum, isso, através dos conhecimentos escolares. 
Porém, isso não tem que significar que seja necessário abandonar ou 
diminuir o mundo e a linguagem das crianças e da comunidade.

Dito de outro modo, a escola implica relativa autonomia quando 
à família em um sentido amplo. Ela deve ser destacada, em certa medida, 
do que os jovens trazem para a escola, seja da família, dos amigos, da 
comunidade. Contudo, “é claro que os jovens são muito diferentes 
no que diz respeito às suas origens, e essa desigualdade pode pesar 
sobre a sua liberdade para modelar o seu próprio futuro” (DUSSEL; 
MASSCHELEIN; SIMONS, 2017, p. 159). A escola, com isso, não está 
negando as origens desiguais nem as grandes diferenças, mas ela não as 
toma como um ponto de partida. Por esse fato, configurar-se como um 
lugar à parte que tem a ver com a ideia de que essas diferenças (de origem) 
não se tornem ou permaneçam determinantes para o futuro das crianças.

Na mesma direção, para Larrosa (2018), todo o mal que se diz 
da escola nos oculta o número de crianças que salvou dos defeitos, dos 
preconceitos, da arrogância, da ignorância, da estupidez, da ganância, 
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da imobilidade ou do fatalismo das famílias. Dessa forma, a escola 
serve justamente para emancipar as crianças de sua família e de sua 
comunidade natal. Importa ponderar que não estamos afirmando que a 
educação proporcionada na família ou em outro espaço não tenha valor, 
contudo, o seu valor é de outra ordem, diferente daquele proporcionado 
na instituição escolar. Pois, conforme Fensterseifer (2013, p. 138),

Sabemos que o próprio mundo educa. Para quê? Para sua reprodução 
(melhorada). A educação escolar pode tornar “esclarecida” esta 
reprodução ao tematizar a tradição (desnaturalizando-a). Algo 
próximo à ideia de que cabe à educação conduzir o aluno à perda de 
identidade para que, em um segundo momento, este a recupere, não 
mais como destino, mas como escolha.

A partir desta passagem, podemos considerar que a escola serve 
justamente para que o “eu” e o mundo da vida de cada aluno possa ser 
colocado em jogo constante desde o início da formação. Para Masschelein 
e Simons (2017, p. 49), “a formação envolve, assim, sair constantemente 
de si mesmo ou transcender a si mesmo – ir além do seu próprio mundo 
da vida por meio da prática e do estudo”. O que a escola faz, neste caso, 
é abrir o mundo, colocá-lo sobre a mesa, oferecê-lo ao aluno. Sem um 
mundo, não há interesse nem atenção.

Para Fensterseifer (2013), à escola cabe colocar-se como ponte 
entre o passado e o futuro das gerações humanas e, não compreender 
este lugar que é, conforme Carvalho (1996, p. 39), o do “[...] ensino 
sistemático dessas tradições e conteúdos escolares que elegemos como 
representativos de nossa herança cultura” pode nos levar a equívocos do 
tipo:

Ressaltar o papel econômico da educação escolar para a vida do 
indivíduo, como se a escola fosse uma instituição a serviço do espaço 
privado (o que torna compreensível a centralidade do vestibular); 
Enfatizar interesses políticos ou morais de uma parcela da sociedade, 
retirando seu caráter público, o qual é garantido pela ênfase naquilo 
que é comum aos grupos divergentes e mesmo antagônicos de uma 
sociedade (público deve ser compatível com uma sociedade pluralista) 
(FENSTERSEIFER, 2013, p. 139).

A escola, nessa direção, serve para outra coisa. Ela não é um 
negócio, não está a serviço do bem-estar, ou da satisfação de necessidades 
individuais, ou de empresas e funções externas.  A responsabilidade da 
escola tem a ver com o conhecimento, com o mundo humano e as novas 
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gerações. 
O tempo livre como tempo escolar não é um tempo para 

diversão, relaxamento, ou um tempo para o eu (satisfazer as necessidades 
ou desenvolver talentos). É um tempo para prestar atenção ao mundo, 
para respeitar, para estar presente, para encontrar, para aprender e para 
descobrir coisas que jamais seriam descobertas não fosse a escola. 

Quando a escola traz o mundo para a vida e o faz atraente para os 
alunos, estes podem experiementar a si próprios como uma nova geração 
em relação ao mundo, e como uma geração capaz de construir um novo 
começo (MASSCHELEIN; SIMONS, 2017). O que a escola faz é abrir 
uma espécie de mundo fora de nós mesmos e envolver os novos nesse 
mundo compartilhado. O significado político da educação está nesta 
espécie de libertação do mundo de tal modo que o indivíduo (cidadão) se 
sinta convidado no bem comum, no legado humano. 

Abrir o mundo não significa apenas torná-lo conhecido, mas 
também se refere, conforme Masschelein e Simons (2017, p. 50-51) 

[...] ao modo como o fechado-no-mundo – isto é, a maneira 
determinada em que o mundo deve ser compreendido e usado, ou a 
maneira como ele é, realmente, usado – é aberto e o próprio mundo 
é tornado aberto e livre e, portanto, compartilhado e compartilhável, 
algo interessante ou potencialmente interessante, um objeto de 
estudo e prática.

À luz do que temos discutido até este ponto, podemos salientar 
que a responsabilidade pedagógica ou escolar não está apenas no fato 
de se responder pelo crescimento e desenvolvimento das crianças. Mas 
reside também no fato de compartilhar o mundo com elas, em suas partes 
e particularidades. Na escola o professor realiza um ato pedagógico na 
medida em que compartilha os saberes da humanidade com os alunos, 
numa relação de amor ao mundo e à nova geração, como lembra Arendt 
(2013). Com isso, tira os alunos de seu imediato mundo da vida, que 
inclui a família. Por isso, no entender de Masschelein e Simons (2017, 
p. 115),

[...] o professor não é uma babá ou um pai de meio período (ou 
de tempo integral) [...]. É por apresentar algo, por ser apaixonado 
por seu assunto e por abrir o mundo por meio de todos os tipos de 
matérias que o professor cumpre a sua responsabilidade pedagógica. 
Nesse sentido, a escola não é nem uma família, nem um lar.
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As escolas servem, neste caso, para apresentar o mundo às gerações 
vindouras, tentando fazê-las conscientes de que comparecer a um mundo 
que é comum, um lar de múltiplas gerações é imprescindível para 
continuar a ser humano e interagir com os demais. Ao se familiarizarem 
com o mundo comum, com o legado histórico e cultural, os novos 
deverão compreender a importância de sua relação e ligação com as 
outras gerações, passadas e vindouras. 

Conforme Arendt (2010), o mundo comum, compartilhado 
pelas gerações, só sobrevive à passagem de gerações na medida em que 
estas aparecem em público, e isso significa que só poderá se manter se 
formos capazes de transmiti-lo entre as gerações, de lê-lo, de conversá-lo 
e de estudá-lo continuamente. É para isso que a escola serve.

Nessa direção, para Larrosa (2018, p. 363), “a escola, portanto, é 
um lugar isolado aonde se vai para aprender através do estudo, talvez um 
lugar onde o herdeiro possa encontrar sua herança moral e intelectual”, um 
lugar que permite que as crianças façam parte de um “nós” intergeracional. 
Ou ainda, conforme Young (2016), o conhecimento compartilhado pelas 
escolas é a base para uma democracia justa e sustentável. Não obstante, 
cidadãos educados juntos compartilham um entendimento do bem 
comum, de mundo comum.

Se não houvesse escola não haveria ciência, não haveria 
possibilidade de uma geração mais nova adquirir os conhecimentos que 
a geração mais velha conquistou de uma forma crítica e permitindo 
o desenvolvimento futuro desses conhecimentos. O conhecimento, 
importa lembrar, não é pura recolha de informações. Ele é organização, 
é sistematização, articulação da informação, e isso a Internet e outros 
espaços não fazem. Nenhum meio de comunicação o faz. O que os meios 
de comunicação dão são bytes, programas, etc., mas falta alguém para 
responder: “onde eu utilizo isso?”, “onde é que isto se articula?”, “o que 
isto significa?”. 

Para Young (2016), as escolas servem para transmitir o 
conhecimento compartilhado e poderoso em nome da sociedade. 
Ensinamos o que é preciso para dar sentido ao mundo e melhorá-lo. 
Essa transmissão do patrimônio histórico e cultural permite que as novas 
gerações cresçam e façam elas alguma coisa de novo. Ao ensinar-lhes 
aquilo que foi criado pelas gerações precedentes não se está a impedi-las de 
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inventar. Pelo contrário, se está a dar às novas gerações as condições para 
que consigam e possam inventar/criar. Se quisermos que elas comecem 
logo a inventar, sem terem recebido nada, não têm por onde inventar, por 
onde começar. 

É com a escola que uma sociedade se torna de um modo particular 
consciente de si mesma. Uma sociedade que permite a forma escolar 
pensa – ou é provocada a pensar – de um modo diferente sobre si mesma 
(SIMONS; MASSCHELEIN, 2017). As escolas, segundo Boufleuer 
(2013, p. 120)

[...] expressam o desejo das gerações mais velhas de que as gerações 
vindouras contem com as experiências e conquistas da trajetória 
humana. Já para as gerações novas as instituições educativas 
apresentam-se como lugares privilegiados para saberem em que 
mundo cultural e social emergiram e com o que podem contar 
para realizar a sua própria história. [...] Quem educa é movido 
pela intenção de fazer dos educandos cidadãos do tempo presente, 
condição essencial para que possam ser cidadãos do tempo futuro.

Voltamos a Young (2007, 2011, 2016) para reforçar a noção 
de “conhecimento poderoso”. Primeiramente, não podemos deixar de 
admitir que a escola necessita ser um espaço destinado à transmissão 
e aquisição de conhecimento(s). Logo, é preciso ponderar que a sua 
especificidade está localizada no conhecimento. Um conhecimento que 
só ela é capaz de oferecer e que permite aos alunos terem acesso a um 
conhecimento mais teórico, objetivo e seguro. Um conhecimento que 
não está disponível em vídeos no Youtube, nas Redes Sociais e em outros 
espaços de refúgio/distração.

Importa destacar que o conhecimento que a escola transmite está 
para além das opiniões dos alunos. Não se pode, por isso, 

[...] permitir aos alunos acreditarem que suas opiniões estão no 
mesmo nível daqueles que se debruçaram boa parte de sua vida 
na produção de resultados científicos. Ao aceitar esse "relativismo" 
desqualificamos a instituição que veicula este saber e os profissionais 
especializados responsáveis pelo seu ensino (FENSTERSEIFER, 
2013, p. 135).

Outrossim, ao se referir ao termo “transmissão de conhecimento”, 
Young (2007) confere à palavra transmissão um significado distinto 
daquele que encontramos no dicionário. Não se trata apenas de uma 
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“ação e/ou efeito de transmitir ou comunicar o conhecimento”, já que 
subentende “o envolvimento ativo do aprendiz no processo de aquisição 
do conhecimento” (YOUNG, 2007, p. 1293). 

É nesse sentido que, conforme Marques (2006), os sujeitos se 
constituem singulares ao se constituírem na genericidade humana, uma 
intersubjetividade alargada a toda a história da humanidade, esta, por 
sua vez, repositório e fonte das aprendizagens todas. A escola é o lugar 
onde a sociedade se renova, libertando e oferecendo seu conhecimento e 
experiência como um bem comum, a fim de tornar possível a formação 
humana. A escola serve para nos puxar da “direção natural”. É ela que nos 
força a atravessar o rio e deixar o nosso ninho.

Não obstante, o conhecimento escolar, ou seja, os conhecimentos 
científicos, artísticos e filosóficos, possibilita a compreensão da realidade 
natural e social para além das aparências. Saviani (2011) lembra que a 
escola não serve para reiterar o cotidiano, mas para revelar os aspectos 
específicos das relações sociais que se ocultam sob fenômenos que se 
mostram a nossa realidade imediata. A escola deve levar cada nova geração 
a participar da visibilidade conquistada pelas gerações precedentes. Os 
novos devem se tornar capazes de ver o que viram os velhos. O olhar dos 
novos deve se alargar a novas paisagens sem deixar de se enternecer com 
isso (POMBO, 2002).

Toda aprendizagem se inicia pela inserção do sujeito em seu mundo 
da vida, de que não é ele o iniciador, mas produto, em seu processo 
de socialização/individuação e singularização, como primeiro passo 
objetivador. Mas toda aprendizagem só é efetiva e eficaz à medida 
que se finalize na tradução de seus conteúdos ao nível das práticas 
cotidianas dos indivíduos e grupos, pelas quais o mundo da vida se 
reconstrói no horizonte aberto das novas situações (MARQUES, 
2006, p. 19).

Desse modo, na esteira do pensamento de Young (2007), a escola 
serve para capacitar as novas gerações a adquirir conhecimentos que as 
levem para além da experiência pessoal, e que elas provavelmente não 
poderiam adquirir se não fossem à escola. Na escola se “[...] efetivam 
as aprendizagens formais e sistemáticas e os conteúdos delas adquirem 
vida ao serem assumidos na qualidade de elementos determinados do 
conhecimento alcançado no entendimento compartilhado por professor 
e alunos” (MARQUES, 2006, p. 109). 
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Nesse sentido, as escolas auxiliam os alunos no entendimento 
sobre si mesmo e sobre o mundo, possibilitando um caminhar em 
direção à autonomia, à autodisciplina e à corresponsabilidade. Afinal, os 
alunos de hoje precisam ser competentes e estar à altura quando chegar a 
vez deles de serem responsáveis pela sociedade e pelos rumos do mundo 
humano comum. 

Ademais, o conhecimento poderoso se torna cada vez mais 
especializado, tendo em vista que as escolas objetivam transmitir tal 
conhecimento às novas gerações. Contudo, as escolas necessitam de 
professores que tenham se apropriado desse conhecimento especializado, 
o tenham aprendido, caso contrário, não faria sentido dizer que a escola 
capacita as pessoas a adquirir o conhecimento que não pode vir a ser 
adquirido fora dela.

Em suma, trata-se de um conhecimento que alarga o horizonte de 
pensamento e compreensão dos alunos, permitindo que eles se emancipem 
das conjunturas a que estão submetidos, vindo, assim, a se emancipar 
da experiência que possuem, podendo compreender melhor o mundo, 
interpretá-lo, e atuar sobre ele de uma forma mais aprofundada. Além 
disso, para Young (2007, 2011, 2016), o conhecimento oferecido na e 
pela escola não é um conhecimento qualquer. Ele é resultado de pesquisas 
desenvolvidas pelas comunidades científicas e que pode ser generalizado 
para inúmeras outras situações. O conhecimento escolar pode não ter 
uma aplicação de imediato, contudo, pode vir a fazer enorme diferença 
se pensado a longo prazo – lembramo-nos aqui do conhecimento das leis, 
por exemplo. 

3 Para continuar a pensar...

As escolas servem, portanto, para permitir a universalização 
de diversas explicações. No entendimento de Carvalho (2013), as 
escolas iniciam os mais novos em heranças simbólicas capazes de dar 
inteligibilidade à experiência humana e durabilidade ao mundo comum. 
É para isso que elas servem: transmitir esse conhecimento poderoso, o 
qual é capaz de ampliar o conhecimento individual do aluno a partir 
do que ele ainda não conhece. Não obstante, “as crianças necessitam do 
conhecimento poderoso para entenderem e interpretarem o mundo. Sem 
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ele, elas permanecem dependentes daqueles que o possuem” (YOUNG, 
2016, p. 36).

Portanto, consideramos que o conhecimento escolar pode 
permitir aos alunos o alargamento dos conhecimentos acerca de algum 
aspecto do mundo que já lhes é conhecido, construído especialmente por 
meio da experiência diária. É o conhecimento oferecido na e pela escola 
que permite que os alunos, independentemente de seus antecedentes, 
consigam ir para além da experiência cotidiana. Não pretendemos dizer 
que a escola só deva se preocupar com a transmissão do saber. O que 
afirmamos é que essa é a sua função primordial e insubstituível. Diríamos 
que é para isso que servem as escolas. Que é isso que faz uma escola ser 
escola. Que é isso que só uma escola pode, deve e sabe fazer. É por isso 
que seguimos apostando firmemente na escola.
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A EDUCAÇÃO EM REDE EM ÉPOCA DE 
PANDEMIA: ALGUMAS NUVENS E MUITAS 

SOMBRAS! 

Nestor Francisco Rambo1 

1 Introdução

Ao entrar na Universidade em inícios da década de 1980, o 
primeiro computador chegava ao mercado. No Brasil, apenas 

em algumas grandes empresas e em algumas grandes universidades ele 
existia. Na Unisinos, RS, por exemplo, onde iniciei os estudos em meados 
de 1982, havia um computador central, mais ou menos do tamanho de 
uma sala de aula, destas que comporta quarenta alunos na rede estadual 
catarinense. Nunca esqueço. Fiz na época, uma disciplina de Computação 
Básica, e não mexíamos em computador. Aprendíamos a programar 
dentro de um raciocínio e lógica matemática, escrito à mão no rascunho, 
para em seguida fazer a perfuração em cartões que comprávamos para 
esta finalidade, que depois levávamos empilhados e identificados, para 
entrarem na fila de acesso ao computador central. Após esse processo, 
recebíamos de volta o texto ou papel digitado. Este era o início. Hoje 
não mais. Trinta e sete anos depois, temos computadores sofisticados, 
relativamente acessíveis, para a classe média desse país. A maioria da 
população pobre não possui computador e a maioria das escolas públicas 
desse país e de Santa Catarina estão mal equipados com computadores 
para os alunos.  Ao passo que o celular, conforme pesquisas do IBGE, 
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apontam que tínhamos em torno de 232 milhões de celulares no início 
do presente ano de 2020. Existe na média mais do que um celular por 
habitante no espaço geográfico brasileiro.

Agora, que o novo coronavírus tem esvaziado escolas, 
universidades e tem trazido pânico para hospitais, empresas, indústrias e 
comércio em geral, mais do que nunca precisamos da tecnologia digital.  
Ela evolui muito. O comércio e as empresas estão (re)desenhando novas 
estratégias de trabalho e prevenção. Na Educação Básica do Brasil e em 
Santa Catarina as aulas estão suspensas desde o mês de março de 2020, 
como precaução para que os alunos e professores estejam mais protegidos. 
Assim, a Educação a Distância (EAD), nas diferentes etapas da educação, 
mais do que nunca, necessitam do Pensamento Computacional, da 
Cultura Digital e da Tecnologia Digital, para que seus Projetos Político-
Pedagógicos não sofram rupturas ou lacunas.

As estimativas da UNESCO, tem mostrado que na última semana 
do mês de março do presente ano de 2020, que um bilhão de alunos 
estavam sem aulas, incluindo o Brasil. Os estudantes brasileiros e de todo 
mundo estão afastados das escolas e universidades. Estas instituições, 
através de estratégias, algumas mais ou outras menos inovadoras, oferecem 
aulas online, para que o ano escolar não sofra prejuízos. Por isso, com 
todos os avanços na tecnologia da informática, as escolas públicas da 
Educação Básica, estão relativamente atrasadas, por questões financeiras 
e de orçamento público.   Não conseguem implementar plenamente as 
diferentes etapas da educação, pelo atraso nas tecnologias, pois requerem 
um trabalho voltado na cultura digital e na alfabetização digital com os 
alunos. 

A Educação a Distância (EAD), esbarra no desafio do acesso à 
internet e da inexperiência dos alunos em lidarem com as tecnologias, 
especialmente os alunos do campo e das periferias das cidades, ocupadas 
pelas camadas mais pobres. Os alunos pobres brasileiros que estudam 
na Educação Básica, estão na Escola Pública; e, é a eles que deveríamos 
dar mais. Boas tecnologias e bons computadores nas escolas são de 
fundamental importância.

A Lei de Diretrizes e Bases – LDB, as Propostas Curriculares 
de alguns Estados (com destaque para a de Santa Catarina) e a Base 
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Nacional Curricular Comum – BNCC, são documentos que garantem 
aos estudantes continuarem aprendendo durante uma pandemia ou crise, 
como a de agora, em virtude do coronavírus, conhecido como COVID 
19.

O Currículo do Território Catarinense, registrado no documento 
“Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental” do 
Território Catarinense, de 2019, foi construído coletivamente entre 
a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de Santa 
Catarina (UNDIME/SC), Secretaria de Estado da Educação (SED), 
União Nacional dos Conselhos Municipais da Educação (UNCME), 
Conselho Estadual da Educação (CEE) e Federação Catarinense dos 
Municípios (FECAM), e é um esforço concentrado em ampliar e qualificar 
a Educação Catarinense na Educação Básica. Na rede catarinense de 
ensino, propõe-se, conforme Ferri (2019, p. 19), fortalecer o papel da 
Educação Básica no que diz respeito à formação e ao desenvolvimento 
humano integral, pois, 

Nessa perspectiva, o “Currículo Base da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental do Território Catarinense” assume e alicerça-
se no princípio da educação integral, por entender que, por meio dela, 
promover-se-á uma formação que visa a cidadania, a emancipação e a 
liberdade como processos ativos e críticos que possibilitam ao estudante 
o pleno desenvolvimento e a apropriação do conhecimento e da cultura 
historicamente construídos, bem como o protagonismo de seu percurso 
formativo.

A Base Nacional Curricular (2017) alicerça em sua formulação 
o compromisso com a formação humana integral, princípios 
democráticos e a formação do aluno para o trabalho e cidadania. 
Ao promover-se a formação humana integral, (re)significam-se os 
conceitos científicos essenciais, competências e habilidades. O Ensino 
a Distância (EAD), adotado na Rede Estadual de Santa Catarina e 
em algumas instituições de Ensino Particular, ganha legitimidade em 
função da pandemia, pelo fato de os conceitos científicos essenciais 
estarem explícitos no documento da Proposta Curricular/SC e na 
BNCC do Território Catarinense, nas diferentes etapas da educação. 
A partir do momento em que estes documentos nos orientam para 
o diálogo entre as diferentes áreas, estamos também propondo 
aprofundamento e conhecimento em Cultura Digital, Pensamento 
Computacional, e, na Tecnologia Digital, convergindo para a 
formação do aluno. Entrelaçam-se em todas as etapas do percurso 
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formativo na Educação Básica. 

O Ensino a Distância (EAD), adotado pela maioria dos Estados 
e Municípios Brasileiros Públicos e Particulares de Ensino, foi muito 
acertado, nesta época da pandemia.  O período serve para nos avaliarmos 
o quanto estamos atrasados na inclusão da educação digital no Território 
Catarinense e Brasileiro. O presente capítulo tem a intenção de discutir 
que não podemos pensar apenas em incluir, pois deixará de fazer sentido. 
A partir das experiências vivenciadas, contato com os alunos e pais de 
alunos e a (re)leitura/(re)visitação a obras clássicas de autores como 
Childe (1981), Claval (2001), Claval (2010), que tratam da evolução 
cultural, transmissão da experiência coletiva e gênese das culturas e 
desafios culturais do mundo atual. Tratam das relações entre diferentes 
culturas e da complexidade social, cultural  e das estratégias individuais 
(etapas da vida e inserção na sociedade). Os autores Santos (1997), Santos 
(2008), e,  Castells (2009), analisam o mundo conectado em redes e os 
diferentes espaços da globalização, no qual, onde o meio técnico científico 
informacional, coisa magnífica da invenção humana, ainda não é para a 
maioria nesta segunda década do século XXI. A obra de Fritjof Capra, “As 
Conexões ocultas, ciência para uma vida sustentável”, do ano de 2005, é 
um desse clássicos que merecem ser (re)visitados quando nos preocupados 
com as etapas da educação. Remete-nos aos desafios do Século XXI, 
de como deveria ser uma educação voltada para a sustentabilidade. 
Numa época, onde a ciência é colocada em evidência e desrespeitada 
por políticos e governantes no poder neste país, a obra de Edgar Morin 
“Ciência com Consciência” é um desses clássicos que nos traz acalento e 
conforto. Anima, como grandes orquestras! Nos traz a ideia de progresso 
e conhecimento. É livro de cabeceira para quem gosta da pesquisa e gosta 
de escrever. Nos propõe que a ciência e tecnologia, precisam estar nas 
escolas e universidades. Teoria e método, não adquirimos de um dia para 
o outro. Tecnologia e cultura digital não estão desconectados da ciência e 
deve iniciar e perpassar pela Educação Básica. Nisto o autor se propõe a 
ensinar como poucos.

O presente capítulo discute ainda, que nas diferentes etapas 
da Educação Básica, precisamos criar uma nova cultura e um novo 
senso comum, para o uso mais eficiente das tecnologias nas escolas. 
As escolas brasileiras e a maioria das escolas estaduais catarinenses, não 
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estão atendendo de forma eficiente e na prática o que é estabelecido em 
documentos democraticamente elaborados por professores e profissionais 
da educação. Neste particular, sentimos a falta dos Laboratórios de 
Informática, dotados de professores com conhecimento na área da 
informática, com uma internet eficiente, computadores eficientes, além 
da rápida manutenção dos computadores e tecnologias da escola. Os 
alunos pobres e do meio rural estão na rede pública, e, são eles o grande 
universo dos que não tem computador em casa. Assim, a alfabetização 
digital deve ser missão e, dito de outra forma, virar senso comum na 
Educação Básica da rede estadual pública catarinense. A reflexão no 
entorno da Educação a Distância, de como ela vem sendo praticada 
atualmente se faz necessária. A pandemia pegou de surpresa a tudo e a 
todos. Em tempos de confinamento, podemos e precisamos (re)aprender 
como (re)investir mais e melhor nas escolas, para deixar nossos alunos 
melhor alfabetizados digitalmente, e prepará-los melhor para um mundo 
mais humano, democrático, ético, cooperativo e mais justo. 

2 Os professores e alunos em época de pandemia: um pouco em rede 
e um pouco nas nuvens

A suspensão das aulas na rede pública e privada brasileira e 
catarinense, em função do aumento do número de pessoas com o 
coronavírus COVID-19, foi uma medida recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde – OMS, e seguida pelo Ministro da Saúde e a maioria 
dos Governadores e Prefeitos das cidades brasileiras. 

Com as aulas suspensas e os alunos em casa, junto às famílias, a 
solução encontrada pela maioria das redes de ensino públicas e privadas, 
foi a adoção da Educação a Distância (EAD). Com as famílias confinadas, 
baseado em relato dos próprios pais de alunos com os quais trabalho, em 
entrevistas e depoimentos de pais de alunos nas mídias sociais, na televisão 
e em jornais,  três problemas apontam com alunos sem um vínculo com 
a cultura digital, que não são bem disciplinados e ou que não sabem 
trabalhar individualmente.  Primeiramente, muitos dos estudantes sem 
aula, não tem acesso a computadores e internet de qualidade. Assim, 
muitos estudantes ficam à margem da Educação a Distância (EAD), 
visto que os estabelecimentos de ensino para cumprirem o ano escolar, 
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passaram a adotar esta modalidade. 
Um segundo problema enfrentado pela Educação a Distância 

(EAD) é a dificuldade do aluno em manter-se concentrado no foco 
do estudo e atividades propostas pelos professores, principalmente da 
Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental. Com os pais 
recolhidos, confinados, concentrados e trabalhando em casa, as crianças 
desconectam-se facilmente do foco do estudo.

Acresce-se um terceiro fator enfrentado pela Educação a Distância 
(EAD), onde a maioria dos alunos acessam com o celular a internet. Dados 
recentes do IBGE, mostram que no Brasil, 97% das pessoas que acessam 
a internet o fazem pelo celular.  O IBGE mostra-nos ainda que 70% dos 
domicílios brasileiros estão neste momento conectados na internet, mas 
apenas 30% deste universo usam computador para se comunicar. Ainda 
conforme recentes dados do IBGE, a população brasileira com renda 
familiar de até um salário mínimo, o uso exclusivo do celular atinge 78% 
dos usuários; destes, apenas 19% usam o computador e o celular. Para 
pessoas com renda familiar entre um e dois salários mínimos, a presença 
do computador aumenta, com 31% dos usuários utilizando ambos os 
dispositivos. Mas ainda fica abaixo do celular como uso exclusivo, com 
63%. Assim sendo, o celular não é o instrumento mais adequado para 
o aluno fazer as atividades propostas pelo professor. Os vídeos, filmes, 
documentários, fotos, mapas, croquis, paisagens, gráficos, tabelas e 
textos perdem parte de sua significância e encantamento, quando não 
trabalhados no computador, numa Educação a Distância (EAD).

Os Estados Brasileiros tomaram como base o documento 
da BNCC para contextualizar os seus elementos curriculares. Tive 
a oportunidade em participara (Grupo de Trabalho em Geografia), 
na elaboração do documento “Currículo Base da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental do Território Catarinense”, e testemunhei 
o esforço  dos educadores catarinenses empreendido na manutenção 
das dez competências gerais sugeridas: conhecimento; pensamento 
científico, crítico e criativo; repertório cultural; comunicação; cultura 
digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; autoconhecimento e 
autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania. 

Neste momento da epidemia do coronavírus COVID-19, com os 
alunos fora da escola e com aulas a distância, o conjunto de possibilidades 
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anteriormente apontado, ganharia muito mais força e sentido se os 
professores e alunos da rede pública catarinense, não tivessem deficiências 
e carências na cultura digital e tivessem um forte apego à alfabetização 
digital.  Os motivos são inúmeros, os quais resumo num bloco só: o Brasil 
ainda não fez a revolução na Educação. Atrasou-se demais. Escolhas 
políticas e econômicas explicam esse atraso. A cultura digital ainda não 
é para a maioria. Engatinha. Dentro da “engrenagem educacional”, em 
forma de círculo, em roda, deveria ser concretude e formar um conjunto 
associado, não disperso, desconhecido, desconectado, mas somando e 
convergindo, num mundo conectado em redes, em plena era do meio 
técnico científico informacional. Existe neste momento, a dificuldade em 
trabalhar-se em rede com os alunos da escola pública. Diante disso, os 
professores e alunos brasileiros e catarinenses, estão um pouco em rede 
e um pouco nas nuvens, além das muitas sombras à vista.  Não estamos 
tendo condições adequadas para cumprir o que está democraticamente 
produzido e documentado na rede estadual pública catarinense.

A Professora Drª Cássia Ferri, Consultora e uma das 
Coordenadoras do documento “Currículo Base da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental do Território Catarinense”, explica-nos que para 
ler e compreender o documento, é importante ter lido e compreendido 
as competências gerais da BNCC. No dizer de Ferri (2019, p. 22), as 
competências gerais são

o conjunto de possibilidades esperado para os estudantes ao 
final do Ensino Médio. No entanto, para que tais competências 
se construam ao longo da Educação Básica, é fundamental que 
todos se responsabilizem por esse percurso. Por isso, sua atenção é 
imprescindível na etapa e/ou modalidade em que atua.

A cultura digital, apresenta-se como sendo um traço marcante 
para a aprendizagem. Em tempos de isolamento social, para que o vírus e 
a doença não se espalhem, a comunicação virtual e em rede é um grande 
aliado do professor, das escolas, das universidades, e das lideranças 
políticas.   

Os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas de Santa Catarina 
precisam avançar, discutir e registrar dois tópicos importantes, que são 
no dizer de Ferri (2019, p. 25), as “tecnologias para a aprendizagem e 
os temas contemporâneos transversais”.  Ao longo da Educação Básica, 
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as tecnologias usadas de forma crítica, ética e responsável ajudam a 
desenvolver aprendizagens, habilidades e competências no aluno. Os 
temas contemporâneos transversais fazem com que o aluno se perceba 
sujeito do mundo em que vive. Ao sentir-se parte do mundo em que 
vivem, as juventudes amadurecem aprendendo a resolver problemas, 
produzir informações e comunicar-se. Neste momento, professores, 
equipes pedagógicas, pais, alunos e governantes confinados nesta época 
de crise, sentem na pele os avanços e o salto que precisamos dar na cultura 
digital e na alfabetização digital na rede estadual catarinense. Alertas neste 
sentido não faltam. Para que superemos as atuais carências, Ferri (2019, 
p. 25), enfatiza que, 

Para ensinar e aprender na sociedade atual, não há como não 
compreender que as tecnologias nos permitiram novas relações com o 
conhecimento e afetaram nossos modos de interagir e nos relacionar. 
Nesse sentido, as escolas do Território Catarinense ainda precisam 
avançar na definição de um currículo que aponte para o trabalho 
com Tecnologias para a aprendizagem para todos os estudantes da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Todos nós, professores 
e gestores, precisamos lidar com o volume de informações cada vez 
mais rápido e disponível, para atuar de forma responsável e consciente 
nesse contexto de culturas digitais.

As iniciativas públicas em adotarem a modalidade de Educação 
a Distância (EAD) no Brasil e em Santa Catarina, foi para evitar-se o 
crescimento desenfreado da epidemia do coronavírus COVID-19, como 
já havia acontecido na China, Coréia do Sul, Itália, Espanha e EUA. Assim, 
a maioria dos governadores e prefeitos suspenderam as aulas no Brasil, 
tanto na Educação Básica como em Universidades. No entanto, como já 
descrito, com os cortes nos investimentos e nos orçamentos educacionais, 
as ferramentas e plataformas online não tem sido para uma grande 
parcela dos estudantes brasileiros. A cultura digital, na visão da maioria 
dos especialistas na área, exige além dos investimentos nos orçamentos 
educacionais, melhores salários para os professores da Educação Básica e 
investimentos em tecnologias. Requer ainda uma educação voltada para 
a autonomia, estabelecimento de metas e prazos, interpretação, análise 
e a elaboração de síntese crítica. Dessa forma, dicas de última hora de 
como estudar online em crises como a atual pandemia, não funcionam 
bem com crianças e adolescentes. Na Educação Básica, a ausência de 
um computador na residência do aluno ou a falta de computadores ou 
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computadores de qualidade nas escolas, trazem prejuízos aos alunos e 
professores. Além disso, de um modo geral, as crianças, adolescentes, 
pais e até uma parcela de professores, não possuem o hábito de assistir e 
participar/interagir em videoconferências.  Os pais dos estudantes, não 
tem o hábito e a cultura de estudarem com os filhos e/ou de vigiá-los por 
vários dias, semanas ou até meses. Isso somado, traz prejuízos nas etapas 
da educação da criança e adolescente.  

A rede estadual de ensino público catarinense ofereceu aos seus 
professores o acesso e cadastramento para criar uma conta, com login 
gratuito na Segurança Google Nuvem, sem limite de memória. São 
avanços, mas que necessitam melhor amparo nas escolas com uma 
rede de acesso à internet com mais velocidade e memória. Sentimos 
essa deficiência tecnológica, tanto para os professores, alunos e nos 
ambiente da sala de informática. Defendemos que sejam retomados ou 
(re)implantados os Laboratórios de Informática, com uma arquitetura 
adequada para cada escola. Além do mais, profissionais da educação com 
treinamento, é o ensejo para um bom funcionamento desses Laboratórios 
de Informática. Com profissionais capacitados, os ambientes deveriam 
receber o aparato tecnológico necessário para o bom funcionamento e 
atendimento aos alunos e professores. Num Laboratório de Informática 
é importante que quando uma turma frequenta esse ambiente, que cada 
aluno tenha individualmente o contato com o computador. 

É preciso salientar, que da mesma forma como é concebido 
um Laboratório de Química, um Laboratório de Matemática, um 
Laboratório de Linguagens, um Laboratório de Língua Espanhola, 
um Laboratório de Língua Inglesa, um Laboratório de Biologia, um 
Laboratório de Geografia, da mesma forma justifica-se e concebe-se um 
Laboratório de Informática, num mundo globalizado e conectado em 
redes.  A sua concepção justifica-se por promover e integrar os novos 
recursos tecnológicos à comunidade escolar, objetivando dinamizar o 
processo de ensino, aprofundamento de conceitos científicos essenciais, 
competências e habilidades, promover e permitir a pesquisa, além de ser 
um espaço para trabalhos orientados, visando a participação em feiras do 
conhecimento, fóruns, seminários, simpósios, olimpíadas e congressos. 
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3 A cultura virtual dos laboratórios de informática, da  rede estadual 
catarinense: algumas nuvens e muitas sombras  

A Segurança Google Nuvem, oferece memória para guardar 
fotos, histórias, projetos, desenhos, dissertações, teses, gravações, vídeos 
e muito além. De forma gratuita, todas as pessoas podem ter até 15 
GB de armazenamento, com uma Conta no Google. O convênio entre 
a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina e o Google, da 
contratação sem limite de armazenamento para as contas Google dos 
professores da rede estadual catarinense, veio em boa hora. É um avanço, 
mas é hora de vir muito mais para os professores e as escolas, conforme 
salientado.

As pesquisas e estatísticas mostram que no Brasil o desenho de um 
bom ambiente virtual é caro e demorado. Os alunos que mais se beneficiam 
de um ambiente online escolar são os que tem um rendimento melhor 
em sala de aula e, normalmente são os que tem internet e computador 
em casa.

Quando falamos em cultura digital, estamos nos referindo à 
necessidade da criação de uma alfabetização digital.  Sobre a política 
de uma educação voltada para a alfabetização digital, as redes e escolas 
brasileiras, Marini (2019, p. 1), destaca que,

nesse contexto, pensar apenas em incluir deixa de fazer sentido. A 
meta passa a ser formar para desenvolver pensamento e raciocínio 
computacional. E aprender a programar para resolver demandas 
na medida em que se evolui nas séries e, depois, nas carreiras. É a 
imposição da necessidade, no infantil, fundamental e médio, de 
alfabetização e formação em tecnologia e programação, a  digital 
literacy.

A cultura virtual dos Laboratórios de Informática, da rede 
estadual catarinense deixam a desejar. Contrapondo às contas Google dos 
professores, “temos poucas nuvens”, quando falamos em Laboratórios de 
Informática nas escolas da Rede Pública Estadual Catarinense. Temos 
sombras, quando olhamos o presente e o futuro a curto prazo na área 
das tecnologias, visto que as escolas não possuem nem sequer professores 
coordenadores desses ambientes de laboratório. Como todo laboratório, 
é um ambiente que exige manutenção, aprimoramento técnico, preparo, 
cuidado e orientação. Por ser das tecnologias, a sala da internet e dos 
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computadores requer professor treinado. Além dos problemas citados, 
as escolas rurais sofrem com quatro problemas: a.) a precariedade do 
sinal da internet; b.) a falta de máquinas adequadas; c.) a manutenção 
dos computadores nas Salas de Informática; e, d.) a falta de professores 
coordenadores dos Laboratórios de Informática.  

O atual estágio da globalização trouxe avanços tecnológicos 
muito significativos na área da informática. O computador é hoje uma 
ferramenta muito útil e necessária para facilitar o trabalho do homem. O 
estudo, a aprendizagem, a pesquisa e os trabalhos escolares podem tornar-
se significativos devido a um mundo virtual conectado em redes.

O sucateamento dos Laboratórios de Informática na rede estadual 
catarinense, ao longo das últimas décadas deve-se em função do custo 
de manutenção desses ambientes. A ausência de profissionais nos 
laboratórios mostra-nos neste momento das aulas online ou Educação 
a Distância (EAD), da importância da formação permanente e a 
preocupação com a alfabetização digital.  A alfabetização digital favorece e 
permite o desenvolvimento de habilidades e competências para o acesso e 
utilização de recursos digitais ou eletrônicos.  Assim sendo, um Professor 
Coordenador do Laboratório de Informática é tão importante como 
outros professores coordenadores dentro de uma escola, por promoverem 
aprendizagens e se dedicarem na valorização da cultura. 

Os Projetos Político-Pedagógicos das escolas devem contemplar 
os eixos transversais da contemporaneidade. O mundo do trabalho e a 
autonomia de um sujeito crítico, requerem que a escola discuta temas 
múltiplos e essenciais, tais como: cultura, multiculturalismo, economia 
solidária, associativismo, saúde, meio ambiente, sustentabilidade, entre 
outros. 

Ao abordar a gênese das culturas, Claval (2001, 63), ensina-nos 
que

A cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, 
dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos 
durante suas vidas e, em uma outra escala, pelo conjunto dos grupos 
de que fazem parte. A cultura é herança transmitida de uma geração 
a outra.

Cada aluno e cada ser humano estão expostos e inseridos em 
diferentes espaços onde recebe influências diferenciadas de valores 
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culturais. Vivemos em famílias diferentes, escolas diferentes, instituições 
diferentes, empresas e mundo do trabalho diferenciados. Os tempos são 
outros e as escolas e universidades também sofrem mutações. No acesso 
à inclusão digital e à cultura, a Educação Básica deve esforçar-se para que 
isso ocorra para todos. Assim, Claval (2001, 63), destaca a importância 
da cultura na vida das pessoas, afirmando que

O conteúdo de cada cultura é original, mas alguns componentes 
essenciais estão sempre presentes. Os membros de uma civilização 
compartilham códigos de comunicação. Seus hábitos cotidianos são 
similares. Eles têm em comum um estoque de técnicas de produção e 
de procedimentos de regulação social que asseguram a sobrevivência e 
a reprodução do grupo. Eles aderem aos mesmos valores, justificados 
por uma filosofia, uma ideologia ou uma religião compartilhada.

Não compreendemos os espaços geográficos do atual estágio da 
globalização sem levar em consideração a gênese e a evolução cultural do 
homem. 

Para uma sociedade em rede, precisamos também educar para 
uma economia solidária e reaprendermos (aprender a aprender) a arte do 
associativismo nas escolas.  Neste sentido o documento “Currículo Base da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense”, 
trouxe avanços e uma fundamentação teórica que valoriza as diferentes 
etapas da educação. O acesso a computadores nas escolas com uma boa 
conectividade na internet é urgente para a democratização do acesso 
do aluno ao mundo online.  Urge, que retomemos e (re)valorizemos os 
Laboratórios de Informática na rede estadual catarinense.

4 A neogeografia e a preocupação com a cultura digital, com o 
pensamento computacional e a tecnologia digital

O meio técnico científico informacional e o mundo conectado 
em redes no qual vivemos atualmente, fez nascer uma nova forma de 
espaço público.

Ao longo da história, até o advento da internet, livros, 
enciclopédias, revistas e até jornais, eram produzidos por competência. As 
editoras selecionavam equipes de pesquisadores, escritores e até cientistas 
para as publicações de livros, enciclopédias, revistas e jornais. Fazia-se no 
dizer de Morin (2003), “ciência com consciência”. Não era qualquer um 
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que escrevia ou publicava. Havia uma responsabilidade muito grande do 
pesquisador diante da sociedade, das escolas e universidades. 

Com o advento da internet este panorama muda muito. Vive-
se numa dualidade, na confiança e na desconfiança no que é noticiado 
e publicado. Estamos na era de todo tipo de notícias: as notícias e 
publicações boas, confiáveis e de conotação científica;  as más e as menos 
boas, com falta de credibilidade e de confiança. Agora, todos podem 
produzir e publicar; e, as notícias más, as chamadas “fake News”, notícias 
falsas, que podem ser recheadas de mentiras e calúnias, ou ainda notícias 
inventadas, que passam a ser notícia, de modo que a mentira passe a 
ser uma verdade, e/ou, a verdade passe a ser uma mentira. Mais do que 
nunca, o leitor tem a sua disposição textos com conceitos contraditórios, 
carentes de informação técnica, sem método. Não existe controle do 
que é produzido e editado. Os filmes clássicos perdem lugar a vídeos e 
documentários feitos por qualquer pessoa. No vazio e na improvisação de 
uma hora para outra, qualquer um pode ser ator principal de um vídeo, 
documentário, produzido sem roteiro, onde a tese central fica difícil de 
ser interpretado. Na internet, não existe limite para guardar dados. A 
Segurança Google Nuvem, permite armazenar dados, quase infinitos. 
Pela lógica, essa revolução tecnológica é magnífica para professores, 
pesquisadores, cientistas, escolas, universidades, para empresas, 
indústrias, governos, Estados e governantes.  Mas não é usado pelo bem 
por uma significativa parcela da sociedade. Então, é nas escolas, que a 
cultural digital, a tecnologia digital e o pensamento computacional, deve 
virar uma aprendizagem e senso comum para a autonomia do estudante. 
Cultura não é conceito a ser aprendido; é conceito a ser incorporado. O 
autor Claval (2010, p. 130) descreve sua preocupação, visto que tudo é 
aberto a tudo e a todos, afirmando que,  

No mundo digitalizado e interconectado no qual nós vivemos, a 
dinâmica da construção dos saberes muda: o acesso a um sítio da 
internet é aberto a todos. Cada um pode, assim, participar dos 
debates que inflamam a sociedade: uma nova forma de espaço 
público nasceu. 

As escolas precisam de professores que dominam os conceitos de 
cultural digital, tecnologia digital e o pensamento computacional.  Neste 
sentido, o autor Claval (2010, p. 130), vai além, e descreve-nos um 
exemplo do que ocorre no mundo da internet nas escolas e nas famílias 
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quando estes conceitos não estão incorporados, destacando que, 

A elaboração de dicionários e de enciclopédias se baseava na 
mobilização das competências. Os editores eram obrigados a 
isso, pois eram responsáveis pela qualidade das informações que 
publicavam. Eles escolhiam seus colaboradores em função de seus 
diplomas universitários e da reputação que lhes asseguravam suas 
publicações. O princípio da Wikipédia é outro; cada um contribui 
livremente com seus conhecimentos, suas observações e seus pontos 
de vista críticos. Ali encontramos de tudo em cada verbete: ideias 
claras, conceitos mal elaborados e erros; não há editor, no sentido 
tradicional do termo, portanto não há controle. Os textos que tratam 
de um conceito são frequentemente contraditórios: cabe ao leitor 
fazer sua crítica e sua síntese.

O perigo do procedimento é óbvio: Wikipédia serve tanto para 
propagar o erro quanto a verdade. Mas com que direito se decreta que 
uma ideia é verdadeira e outra é falsa? A autoridade que detêm os editores 
de livros e de jornais é legítima? Os meios de comunicação modernos 
introduzem um fermento de anarquia na esfera intelectual.

 Com a internet temos a facilidade da comunicação. Então, neste 
momento, o Governo Federal e o Ministério da Educação e Cultura – 
MEC, precisam destinar verbas para as escolas brasileiras da Educação 
Básica para retomarem os seus Laboratórios de Informática. Os antigos 
Laboratórios de Informática na rede pública estadual catarinense, 
passaram a ser Ambientes ou Salas de Informática. Um retrocesso. A 
rede não contrata mais professores responsáveis por esses ambientes. A 
aprendizagem e inserção na cultura digital, na tecnologia digital e no 
pensamento computacional, como estabelecemos e fizemos constar 
no documento do “Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental do Território Catarinense”, fará sentido com o retorno 
dos Laboratórios de Informática nas escolas públicas de Santa Catarina 
e do Brasil. A conotação de laboratório fará com que conceitos como o 
letramento digital, a cidadania digital, tecnologia e sociedade, representação 
de dados, hardware e software, comunicação e redes, alfabetização, 
algoritmos, decomposição e reconhecimento de padrões, possam fazer 
relações e diálogos conscientes com o conhecimento e a educação dos 
estudantes, bem como articular e sustentar o Projeto Político-Pedagógico 
da Unidade Escolar, a ser elaborado pelos professores, gestores e equipe 
pedagógica, funcionários, Conselho Deliberativo Escolar, Associação de 
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Pais e Professores – APP, Grêmio Estudantil e Clube de Mães. 
A internet e os computadores num Laboratório de Informática, 

com a presença de um professor responsável, facilitam o trabalho do 
professor. Os professores do Laboratório de Informática ajudam a 
proteger e orientar o aluno dos perigos que existem no mundo online. 
Dessa forma, podemos afirmar que a aprendizagem e inserção na cultura 
digital, na tecnologia digital e no pensamento computacional ocorrem 
com o preparo e manutenção do ambiente a ser frequentado pelo aluno. 
Isto obrigatoriamente precisará estar a encargo de um professor que lidará 
com as tecnologias dos computadores e da internet, dedicando-se com 
responsabilidade para a sua articulação com os professores das diferentes 
áreas. A Neogeografia é um conteúdo da Geografia, que estuda os 
compartilhamentos sociais, em tempos de globalização nas redes sociais.   
Preocupa-se ainda com os ranços e avanços que rondam na internet e que 
podem contribuir ou afetar a vida dos alunos em seus estudos online. A 
importância de compartilhar experiências, ao relevarmos os conceitos de 
cultura digital, de tecnologia digital e do pensamento computacional, é 
destacado por Claval (2010, p. 130), ao afirmar que “o termo neogeografia 
forjado em 1977 por François Dagognet em outro contexto se aplica 
doravante a esses procedimentos digitalizados de compartilhamento 
das experiências. Se fala também de webmapping ou de cartografia 
colaborativa”. 

A Neogeografia é muito empolgante ao permitir que a Geografia 
Humana conheça os problemas que a sociedade enfrenta, uma vez que os 
sítios na internet são anônimos e livres. Os geógrafos profissionais podem 
captar como a sociedade se adapta e se amolda à realidade. Podem ainda 
perceber, analisar e descrever criticamente como os espaços se constroem. 
Conseguem, ademais, ainda analisar a dinâmica da territorialização e 
desterritorialização do mundo em que vivemos e em constante mutação. 
Transpondo para a sala de aula, a Neogeografia, permite que o aluno saiba 
a importância em construirmos uma sociedade mais justa e primar por 
um meio ambiente mais harmonioso e sustentável. Essa postura e cultura 
passa pela boa relação dos alunos com o computador e internet, através 
de Estudos Dirigidos, sob supervisão dos professores, num Laboratório 
de Informática. 

Apenas professores, e com boa formação, podem personalizar a 
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educação das crianças e adolescentes. Quando o material enviado tem 
a interferência do vovô, da vovó, ou que dependem do auxílio dos pais, 
como tenho acompanhado alunos e famílias nestes dias de Aulas a 
Distância (EAD); isto não é personalização. Perde o verdadeiro sentido da 
dinâmica da autonomia. Da mesma forma perde sentido, mandar pacotes 
prontos, como algumas Secretarias de Estado e Secretarias Municipais tem 
feito Brasil afora. Despersonalizam e afastam o professor. Na Educação a 
Distância (EAD) é o professor que deve orientar o aluno no seu trabalho. 
Sobre esta questão De Freitas (2020, p. 02), em recente entrevista,  depõe 
que “a solução mais efetiva que temos é simplesmente “ciclar” os anos 
2020 e 2021, criando um ciclo de estudos único de 1600 horas letivas 
que serão trabalhadas pelas redes de acordo com sua realidade específica 
e o impacto causado localmente pela pandemia”.  Ainda sobre opções e 
caminhos a serem seguidos em tempos de pandemia, Freitas (2020, p. 4), 
vem com outra sugestão viável para a educação, destacando que,  

Devemos partir da constatação que estamos diante de uma situação de 
excepcionalidade. Até a Constituição Federal está sendo alterada para 
atender a esta excepcionalidade em aspectos econômicos. Por que no 
caso da educação temos que seguir o ordenamento estabelecido para 
tempos de paz?

O vírus não afeta só a saúde e a economia, afeta a educação, a cultura, 
enfim todos os aspectos da sociedade. Portanto, tratemos este 
momento com a excepcionalidade que ele exige também na educação 
e paremos de tapar o sol com a peneira, querendo aparentar que tudo 
está caminhando normalmente. Não está.

Dentro da dinâmica da Neogeografia, consigo por exemplo, 
trabalhar o problema do coronavírus COVID-19, associado aos diferentes 
conceitos da Geografia. Do ponto de vista cultural e temas da atualidade, 
posso ainda associá-lo à Sociologia, Filosofia e História, ou a todas as 
outras áreas da educação. O que neste momento está sendo feito em 
muitas redes de ensino no Brasil, tem muito pouco de uma Educação a 
Distância (EAD). Sobre este tema, De Freitas (2020, p. 02), ensina-nos 
que

Em relação ao Ensino a Distância, é preciso anteciparmos que a 
questão não está no uso de tecnologia. A tecnologia é bem-vinda. 
O que não serve é a concepção de educação que está embutida na 
Educação a Distância como tem sido praticada atualmente, inclusive 
em plataformas mais elaboradas, pois apenas “moderniza” (por 
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adição de tecnologia) uma concepção de educação atrasada, baseada 
na “transmissão de informações”.

Precisamos separar, portanto, a educação a distância como está 
sendo praticada, da própria tecnologia e apontar para a superação da 
concepção de educação atual.

Depois disso, podemos pensar como a tecnologia pode ser 
incorporada em um novo projeto educacional que vise ir além da 
aquisição de informações e de treino para passar em testes.

A concepção de educação passa pela alfabetização digital. Assim, 
é importante destacar que necessitamos ainda de uma alfabetização na 
Educação a Distância (EAD), que não apenas moderniza ou transmita 
informações. A educação não pode estar desconectada da vida e do 
trabalho que o aluno vai enfrentar. O autor De Freitas (2020, p. 02), 
enfatiza que “um novo modelo educacional deve pensar a formação dos 
estudantes em conexão com a vida e não em uma “bolha virtual””. 

5 Considerações finais

A Lei de Diretrizes e Bases – LDB, a Proposta Curricular de Santa 
Catarina e o Currículo do Território Catarinense, registrado no documento 
“Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 
Território Catarinense”, de 2019, foram  construídos coletivamente e 
são documentos que garantem aos estudantes continuarem aprendendo 
durante uma pandemia ou crise, como a de agora, em virtude do 
coronavírus COVID-19.

Os problemas que aparecem na Educação a Distância, são os de 
alunos não disciplinados e/ou que não sabem trabalhar individualmente, a 
desconcentração, confundindo recolhimento com recesso escolar, quando 
os pais também estão confinados, concentrados e trabalhando em casa. A 
ausência de um computador atualizado é um outro grande problema nas 
famílias. As escolas estão desconectadas de uma autêntica alfabetização 
digital e cultura digital. Temos hoje, acesso a muita coisa e o “Google 
Classroom” é um exemplo de como podemos trabalhar na Educação 
a Distância (EAD), com inúmeras ferramentas. O computador é um 
aparelho que continua relativamente caro para a maioria da população 
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brasileira. Assim, o celular é o aparelho mais usado para acessar a internet. 
Porém não é o instrumento mais adequado para o uso de professores e 
alunos. Percebemos muitos problemas para os alunos conseguirem fazer 
adequadamente as atividades propostas pelo professor, e devolvê-las.

A tecnologia da informática, possibilitou que tenhamos redes 
globais de pesquisa, vídeos documentários, filmes educativos, vídeo aulas, 
notícias, esporte, reportagens geográficas, lugares turísticos, museus, 
praias, espaços geográficos dos mais variados e muitas outras expressões 
culturais. Tudo passa pela cultura. Por isso que a cultura digital, a 
tecnologia digital e a cultura computacional, num mundo interligado 
e conectado em redes, são importantes na formação do aluno. O autor 
Castells (2005, p. 163), quando menciona a Revolução da Informática, 
fala da importância da cultura, pois, “uma vez que a cultura é criada e 
sustentada pelas redes de comunicações humanas, é inevitável que mude 
com a transformação dos seus modos de comunicação”. Ao comunicar-
se, o homem preserva, transforma e recria a cultura. 

Em plena era do meio técnico-científico informacional, todas 
as famílias brasileiras deveriam ter um computador em sua residência, 
especialmente, quando os filhos estudam. É preciso destacar, que do mais 
jovem ao mais idoso, todos aprendem melhor com um computador. A 
comunicabilidade é mais tranquila, menos cansativa e a digitação dos 
textos pode ser feita com mais precisão. 

O Brasil não fez a Revolução na Educação. Atualmente, além do 
país pagar muito mal os seus professores, bloqueou investimentos por 
vinte anos na área da educação. Reduziu investimentos nas universidades 
públicas, que são justamente as que mais produzem ciência e tecnologia. 
Um professor no Brasil hoje, tem dificuldades em comprar um 
computador, quando deveria ser o primeiro a usufruí-lo, como em outros 
países, que são exemplos na educação.

A opção política neste momento também não é pela Revolução 
na Educação. Pior, põe em dúvida a ciência e tecnologia, como temos 
acompanhado nesta fase da epidemia do coronavírus COVI-19. A geração 
atual e futura, vão sentir e cobrar este atraso. Nada se resolve empurrando 
a culpa para outros, como uma grande parte dos políticos e partidos 
políticos fazem. O dinheiro gasto em política é demasiado, e é jogado 
muitas vezes pelo ralo. Temos muitos políticos de segunda categoria 
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neste país; o cenário político é precário, em crise, desacreditado por 
ondas de corrupção ao longo da história brasileira. Neste momento não 
se discute mais politicamente na educação, esquerda ou direita; centro-
esquerda ou centro-direita. O país e o mundo depois dessa pandemia 
será outro. O associativismo e o cooperativismo vão voltar. A arte desse 
empreendedorismo terá que ser ensinado nas escolas, se a humanidade 
quiser dias melhores e vencer a pobreza e exclusão social.  

 O descaso com a educação pública brasileira é enorme e em 
alguns momentos chego a pensar que a opção política (de governantes, 
deputados, senadores) é a de literalmente “jogar a criança com a água do 
banho fora”; tamanho o descaso com as crianças, alunos e professores da 
Educação Básica Brasileira.  

A maioria das redes de ensino públicas no Brasil não valorizam a 
cultura digital, o pensamento computacional e a tecnologia digital, por 
confundirem que elas não fazem parte das etapas de ensino de um aluno. 
Em Santa Catarina não é diferente. Não basta apenas internet nas escolas. 
Ela se tornou relativamente barata. A opção do Governo no Brasil e em 
Santa Catarina nos últimos anos foi deixar de lado as tecnologias nas 
escolas, como a instalação de bons computadores, professores responsáveis 
pela sala de Informática, e a revitalização das Salas de Informática em 
segundo plano. A Salas de Informática estão sucateadas.

A pandemia está nos ensinando nestes tempos de confinamento, 
que é preciso investir tudo o que é possível em educação e saúde neste 
país. Vamos “pagar caro” por não termos feito estas duas revoluções. O 
Brasil não fez seu tema de casa, diferente de muitos alunos que o estão 
fazendo. São as aprendizagens. 

Defendo a imediata suspensão de todas as avaliações pagas, 
e muito caras feitas por empresas terceirizadas neste país na Educação 
Básica. Invista-se urgentemente tudo em Saúde, Educação, e, Ciência 
e Tecnologia. Neste momento, a avaliação deve ser apenas tarefa do 
professor na educação. Os governos, secretarias de educação estaduais e 
municipais, devem mais do que nunca facilitar a tarefa do professor, neste 
importante momento da Educação a Distância (EAD). 

O autor Marini (2019, p. 02), nos alerta da atual precária inclusão 
digital, que poderá ser superada com crianças e jovens ao levar-se em 
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consideração dois aspectos cruciais: 

Visão estratégica – Ainda não existe na maior parte dos administradores 
de redes públicas, e mesmo em grande parte das escolas particulares, 
a consciência de que a alfabetização digital de hoje não deve se 
prestar apenas a solucionar os problemas dos alunos no presente, 
mas, fundamentalmente, a ajudar a gerar soluções para problemas 
acadêmicos e profissionais no futuro. Muitas escolas privadas, 
embora com estrutura suficiente para desenvolver a alfabetização 
digital, ainda insistem em manter seus alunos no estágio de usuários 
de máquinas e programas, e não como candidatos a criadores ou 
programadores com os algoritmos.

Formação dos professores – Se o preparo em massa de educadores 
para as outras exigências da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) já é um desafio imenso, é de se imaginar dificuldade ainda 
maior em relação aos conteúdos digitais. 

A “visão estratégica” e a “formação de professores” ganha 
importância, visto ser importante para a superação de crises numa 
pandemia como de agora, que é o coronavírus COVID-19, no Brasil e 
no mundo. 

O livro “Economia Solidária – De volta à arte da associação”, 
do Prof. Dr. João Roberto Lopes Pinto, publicada pela UFRGS, merece 
ser lido. A obra complementa aquilo que precisamos enfatizar mais na 
sociedade e nas escolas. Em seu livro, Pinto (2006), descreve as práticas 
e discursos de uma economia solidária e emancipatória, quando os 
indivíduos perdem referências. Para isso acontecer, Pinto (2006, p. 160), 
relata e descreve a importância de se criar um novo comportamento e 
uma nova cultura da sociedade, pois “as mudanças institucionais relativas 
aos empreendimentos associativos tendem a produzir, como visto, 
comportamentos participativos e cooperativos”. No Brasil atual, muitos 
indivíduos, famílias, pequenas, médias e grandes empresas perderam 
e outros mais perderão sua referência nesta crise da epidemia. A arte 
do associativismo e o da cooperação, são temas e conceitos científicos 
essenciais, que precisam estar no currículo escolar e serem tralhados nas 
escolas com os alunos. Precisamos reforçá-los com força.

Como visto, portanto, ensinar crianças, adolescentes, jovens e 
as juventudes requer lidar com a lógica, ética, cidadania, as diferentes 
linguagens e os diferentes espaços culturais. Precisamos educar para um 
mundo sustentável. O virtual e o digital completam esse leque. O Professor 
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é o destaque nesse processo e precisa continuar se esforçando para isso. 
Precisamos superar o desafio da alfabetização digital, tanto nas escolas 
públicas como nas privadas. Precisamos traduzir mais documentos, fazer 
mais leituras e análises e buscar mais orientações sobre o tema analisado. 
Eis que, então, a teoria sempre convida para a prática. O Ensino a Distância 
(EAD), em tempos de pandemia, mostra-nos que a cultura digital veio 
para ficar e precisa ser melhor explorada nas diferentes redes de ensino. 
Desejo “mais nuvens” e ventos favoráveis. Não poderemos permanecer 
sempre na sombra, recolhidos. Precisamos nos levantar e com estima 
investir na educação. O mundo será outro depois dessa pandemia e crise. 
Urge, que, tenhamos condições básicas de investimentos neste país, para 
que a alfabetização digital seja para a maioria dos alunos. Que possamos 
fazer a revolução na educação preparando melhor nossas crianças para 
um mundo mais humano, justo e sustentável.  
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CIÊNCIAS HUMANAS NA ESCOLA: SUJEITOS 
DISCIPLINADOS NO OESTE CATARINENSE 

DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR 
BRASILEIRA

Carlise Schneiders1

Bruno Antônio Picoli2

1 Introdução

Neste artigo busca-se problematizar o papel das disciplinas 
escolares de Ciências Humanas enquanto dispositivos de 

disciplinarização e normatização de corpos e mentes no período que 
compreende a Ditadura Civil-Militar Brasileira. A região investigada é 
oeste do estado de Santa Catarina e a metodologia empregada será a partir 
do uso de depoimentos de alunos e professores de ciências humanas do 
período. As disciplinas escolares que compreendiam a área de Ciências 
Humanas eram Estudos Sociais e Educação Moral e Cívica, no então 
denominado 1º grau (atual Ensino Fundamental), e História, Geografia 
e Organização Social e Política Brasileira no então 2º grau (atual Ensino 
Médio). Assim, faz-se uso de nove entrevistas (três ex-alunos e seis ex-
professores, um deles, também estudante no período). 

O recurso à oralidade, à manifestação provocada de elementos 
da memória, embora apresente a fragilidade da corrosão provocada pelo 
próprio tempo, das intenções daquele que rememora e da imagem que 
projeta de si (haja vista que, em memória, há uma tripla tensão temporal 
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constante: no presente, o passado é mobilizado com vistas ao legado para 
o futuro), possibilita o acesso a situações e perspectivas que a literatura 
e as demais fontes (manuais escolares, diários de classe, regulamentação 
legal etc.) não dão conta. De qualquer modo, a memória enunciada não 
deve ser tomada como uma verdade. Ela é, no máximo, a verdade de 
seu emissor no momento mesmo da enunciação. Por isso, aqui, não se 
pretende apenas reproduzir os discursos coletados, mas tomá-los como 
fonte, capazes de dizer em nuances, aquilo que se evitou dizer, ou, então, 
na esteira de Albuquerque Júnior (2007, p. 207), violar a memória, eis a 
tarefa do pesquisador. 

Com início em 1964, a Ditadura Civil-Militar Brasileira 
permaneceu comandando o país até 1985, este período da história 
brasileira se encontra temporalmente muito próximo à atualidade, assim 
muito daquilo que foi implementado durante o regime ainda permanece 
no cotidiano das pessoas, como as formas disciplinares e certas ideologias. 
Em centros urbanos com maior densidade demográfica, a ditadura teve 
diversas influências diretas e palpáveis na vida da população, e por isso, 
existe vasta produção historiográfica. Contudo, em zonas mais distante dos 
grandes centros, como a região de recorte desta pesquisa, ainda há muito 
a explorar sobre a influência da Ditadura Civil-Militar no cotidiano das 
pessoas. O fato de não haver registros de grandes situações de repressão 
não significa que a ditadura não tenha exercido influência no ambiente 
escolar do oeste catarinense, mas, outrossim, que a pesquisa nessa região 
precisa avançar e problematizar os dispositivos de disciplinarização nessas 
regiões. É por isso que procuramos nos sujeitos que atuaram como alunos 
e professores no período respostas para as questões que apresentamos.

O presente texto é resultado de uma pesquisa realizada em 2017 
e é a continuação do artigo Ciências Humanas na Escola: Dispositivos 
disciplinadores e Reformas Educacionais durante a Ditadura Civil-Militar 
Brasileira que se encontra no livro Educação, História e Sociedade publicado 
pela mesma editora do presente ensaio. 

2 Os sujeitos da pesquisa

Para saber de que forma as disciplinas de Ciências Humanas 
contribuíram na disciplinarização e normatização, ou mesmo 
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se contribuíram, de alunos e professores optou-se como recurso 
metodológico a realização (e posterior análise) de entrevistas que 
provocassem a enunciação de memórias desses sujeitos. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com dois ex-professores e com três ex-alunos. 
Além disso, foram utilizadas quatro entrevistas disponíveis no Centro 
de Memória do Oeste Catarinense (CEOM), sendo essas todas com ex-
professores. Para registro, é importante destacar que um dos entrevistados 
pela equipe do CEOM foi, dentro do recorte proposto (1969-1985), 
aluno e, posteriormente, professor. Conforme a tabela abaixo

Entrevistado 1 Aluno Itapiranga-SC
Entrevistado 2 Aluna São Miguel do Oeste-SC
Entrevistado 3 Aluno Itapiranga-SC
Entrevistado 4 Professor Itapiranga-SC
Entrevistado 5 Professor Maravilha-SC
Entrevistado 6 Professora/aluna Maravilha-SC
Entrevistado 7 Professora Maravilha-SC
Entrevistado 8 Professora Chapecó-SC
Entrevistado 9 Professora Dionísio Cerqueira-SC

O elevado grau de importância das fontes orais nesta região se 
dá pelo fato de que a maioria do público alvo da pesquisa, mesmo os 
docentes, não manterem o hábito de escrever sobre suas experiências. 
Os relatos constituem-se então como uma ferramenta importante para 
ter acesso às informações sobre questões cotidianas, tais como as micro 
penalidades, o que em muito ajuda na realização da análise sobre a atuação 
dos dispositivos disciplinadores. Com atenção especial para a região oeste 
do estado de Santa Catarina, Onghero e Heffel (2009, p. 358) observam 
que “as entrevistas são as principais fontes sobre as práticas culturais, 
cotidianas e religiosas”. Inscrevendo-se nessa perspectiva, entende-se que 
o recurso à oralidade é a forma mais produtiva para gerar as bases para 
problematizar o papel das disciplinas escolares de Ciências Humanas 
na disciplinarização e normatização de corpos e mentes no período 
que compreende a Ditadura Civil-Militar Brasileira. Ainda, conforme 
Ferreira (2002, p. 330), a história, como método de pesquisa que produz 
uma variante específica de fonte, tem se revelado um instrumento 
demasiado importante para o avanço da compreensão das estratégias de 
ação construídas por grupos ou indivíduos nos espaços em que atuaram.

É preciso, entretanto, tomar alguns cuidados no trabalho com 
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a memória, principalmente no que concerne à oralidade. Albuquerque 
Júnior (2007, p. 200) salienta que o discurso testemunhal não deve ser 
tomado como uma verdade inquestionável, mas como “um ponto de 
vista sobre o real”. Nesse sentido, Delgado (2006, p. 18) afirma que, 
no momento da enunciação o jovem do passado se manifesta através 
do adulto ou idoso do presente. Mas, também, o adulto ou idoso do 
presente, fala de si mesmo para aqueles que virão depois dele. Passado, 
presente e futuro realizam uma dança a cada enunciação de memória. 
Conforme Picoli (2010, p. 182),

Por mais que possam se assemelhar, história e memória possuem 
características diferenciadas – complementares é verdade, 
principalmente no que diz respeito à dependência da história em 
relação à memória. Poderíamos conjecturar que memória é uma visão 
endógena, de quem participou ou testemunhou o que enuncia; já a 
história poderia ser entendida como uma visão exógena, que faz uso 
de fragmentos de memórias – elencados de forma impositiva – e de 
critérios de plausibilidade acadêmica para reconstituir o processo no 
qual está inserido o seu objeto. 

 Para Albuquerque Júnior (2007, p. 206), o historiador, no seu 
métier, viola a memória, pois a insere em conceitos que não são de seu 
universo. Na memória fica o que significa e na história se (res)significa o 
que fica. 

3 Disciplinarização e normatização nos discursos de estudantes do 
período militar no oeste de Santa Catarina

Enquanto dispositivos normalizadores, a escola e as disciplinas 
escolares instituem um conjunto de regramentos que visam produzir um 
tipo específico de sujeito. O desvio dessas regras implica em punições e 
micro punições. Nas escolas do oeste catarinense do período militar as 
regras eram uma constante. Conforme o entrevistado número 2,

Naquela época era bem diferente, os professores não falavam com os 
alunos, antes de entrar na sala nós já tinha que fazer fila, os professores 
ficavam lá na frente explicando e nós tinha que copiar o conteúdo. Os 
professores eram exigentes e nós tínhamos que aprender, o professor 
chamava os alunos e quem não sabia responder a questão tinha que 
ficar de joelhos e com as mãos esticadas para frente.

 Esta fala permite afirmar algumas características da dinâmica 
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escolar, exaltando a seriedade e rigidez dos professores, os elementos de 
disciplina, como a formação de filas, e a aplicação de castigos para aqueles 
que não sabiam responder seus questionamentos. O amedrontamento 
cumpria formalmente o papel de garantir que os conteúdos dos programas 
disciplinares foram adquiridos pelos estudantes. Entretanto, para além 
disso, a função desses castigos era estabelecer um controle sobre os corpos 
dos estudantes, além, é claro, sobre suas mentes. O conteúdo adquirido, 
consonante com a perspectiva patriótica e moralista das disciplinas 
escolares do período da Ditadura Civil-Militar não era apreendido 
porque possuía algum significado para a vida prática, mas porque seu 
não-aprendizado implicava sofrer punições. Internalizavam-se conteúdos 
através da internalização do medo e da externalização da violência, haja 
vista que os castigos não eram apenas físicos. Como eram em público, 
diante dos colegas, a autoestima do estudante transgressor também era 
alvo da punição. Em sentido semelhante ao depoimento do entrevistado 
número 2, verifica-se a afirmação do entrevistado número 1, que diz 
“qualquer conversa não era tolerada e se usava até a violência física, eu 
apanhava todo dia na escola primária, do professor e dos colegas”. 

 Na perspectiva dos estudantes do período, a violência física 
praticada pelo professor (não havia preocupação com a psicológica) 
era respaldada pela escola e, mesmo, pelos pais. Seguindo Foucault, o 
saber e o poder estão inter-relacionados nas sociedades disciplinares, 
especialmente nas instituições de sanatório e de educação. Nas primeiras, 
o médico psiquiatra detém a autoridade do tratamento de seus pacientes, 
e, assim, está autorizado a receitar os mais variados medicamentos e 
terapias. Nas segundas, o professor é o detentor da verdade, do saber 
socialmente reconhecido. Seus métodos, assim como os do psiquiatra, 
por mais violentos que sejam, são tidos como bem-intencionados e 
legítimos. Conforme afirmam os entrevistados número 1 e número 2, 
respectivamente: “o aluno que eventualmente vinha pra casa reclamar de 
alguma coisa em relação a escola ou ao professor não era o professor o 
culpado, era o próprio aluno que apanhava”.

O professor era um bicho de sete cabeças, nós tinha medo do professor, 
às vezes nem entendia o que ele falava, nós sempre falamos alemão 
em casa e na escola não podia e por isso tivemos muitas dificuldades. 
Nós era muito tímido e não tinha coragem pra falar com o professor, 
os professores eram muito rígidos e praticavam castigos físicos, os 
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pais achavam normal e o professor nunca era punido. O alemão era 
proibido na escola, quando um professor flagrava um aluno falando 
alemão o aluno era punido com trabalhos e deveres. 

 O trecho revela como o poder se exalta nesse contexto específico, 
o professor é detentor do saber e consequentemente do poder de punir. 
Contudo, esse poder não está concentrado, passa, outrossim, por todos 
os sujeitos envolvidos direta ou indiretamente no processo disciplinador 
e como veremos mais adiante, a aplicação desse poder traz consequências 
e reações.

Esses relatos mostram a relação que a escola e os professores 
mantinham com a comunidade externa à instituição, principalmente 
a família. O processo de disciplinarização era de comum acordo entre 
instituição escolar e comunidade, como é perceptível na afirmação do 
entrevistado número 3: 

No tempo que a gente estava em casa com a família, o que o professor 
dizia na escola era uma regra, a gente obedecia, o que padre dizia, a 
mesma coisa, então nós éramos disciplinados a isso, o professor sabe 
mais do que você e você vai ter que acatar essas informações [...]. A 
gente recebia um castigo físico na aula, daí tu tinha que ajoelhar em 
cima de grão de milho, e daí a gente chegava em casa e contava isso 
pro pai e pra mãe e apanhava ainda, porque o pai dizia, “se você teve 
que fazer isso é porque o professor tinha razão, porque o professor 
tinha razão”. Então eu acho que foi muito mais cultura, com o mais 
velho não se discute, o mais velho você tem que respeitar, aqueles 
valores eram características daquela época. 

Não obstante, formas de resistência ou reações a esse conjunto 
de regras normalizadoras são lembradas pelos estudantes. Caracterizam-
se como enfrentamentos indiretos, visando gerar algum prejuízo ou 
manifestar algum descontentamento com o ordenamento. Em razão da 
disparidade de poder presente na relação entre escola e aluno e, mesmo 
entre professores e alunos, o enfrentamento nunca era direto. Nesse 
sentido, o entrevistado número 1 afirma: 

Eu lembro que de 5ª a 8ª série, nos tempos da ditadura, no geral, 
é que o vandalismo na escola, não era um vandalismo de fora pra 
dentro, dentro da escola, de colegas que quebravam, que sujavam, 
que faziam qualquer sacanagem, qualquer estrago, acho que era uma 
forma de reagir à violência que vinha de cima, que eles sofriam por 
parte dos professores, então naquele momento da sala de aula, o 
professor dando aula, um olhando pra nuca do outro, mas a hora que 



  57
Vozes Contemporâneas da Educação

o professor dava as costas... então o que mais tinha era normas, regras 
pra serem cumpridas, em qualquer espaço, já na chegada da escola que 
eram solenemente descumpridas, lembro de pessoas lá encarregadas 
de vigiar quem falasse alemão, um exemplo assim, encarregadas de 
vigiar quem sujasse parede, quem viesse e fizesse aquilo, então existia 
todo um esquema, todas uma pressão, toda uma rigidez pra fazer a 
coisa andar certinha, e eu vejo assim que isso não dava os resultados 
desejados, a violência na escola era maior do que é hoje.

Embora as perguntas direcionadas aos alunos eram especificamente 
sobre os professores das Ciências Humanas, verificou-se que, quando 
questionados sobre o processo disciplinar dentro das escolas não surgiram 
respostas específicas sobre os professores e sobre essas disciplinas. Não se 
verificou, nas respostas dos estudantes, diferenciação entre as áreas dos 
docentes ou seus conteúdos, ou seja, o currículo formal acabou não tendo 
muita importância no processo disciplinar na fala dos alunos entrevistados, 
o que se percebeu é que o ensino praticado pelos professores teve muito 
mais êxito no que diz respeito às relações interpessoais e institucionais, 
pois, independente dos conteúdos de ensino, as formas disciplinadoras 
foram as mesmas e acabaram tendo mais ênfase e sucesso que os próprios 
conteúdos em si. Tal constatação está de acordo com o que diz Chervel 
(1990, p. 215)

Em torno de uma mesma finalidade colaboram aqui os diferentes 
ensinos. A mesma “disciplina”, no sentido forte do termo, repartiu-
se entre a quase totalidade das “matérias”, ou daquilo que se 
convencionou chamar atualmente as “disciplinas”, no sentido fraco.

Dessa forma, o que entendemos é que as diferentes disciplinas 
escolares, assim como todo o ambiente escolar, colaboraram para a 
disciplinarização dos estudantes, contudo, ainda há outros contextos 
mais específicos além do funcionamento geral das “matérias” ou da escola 
que são importantes analisar. O funcionamento interno das disciplinas 
escolares que abarcam o ensino escolar e sua dinâmica de funcionamento 
em meio aquele contexto cultural e político é imprescindível para 
chegarmos a resposta do problema proposto, ainda mais quando se trata 
das disciplinas escolares da área das Ciências Humanas. Chervel (1990, 
p. 180), destaca que:

Uma “disciplina”, é igualmente, para nós, em qualquer campo que 
a encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer dizer, de lhe 
dar os métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do 
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pensamento, do conhecimento e da arte. 

Chervel (1990, p. 184) coloca que “existe um caráter 
eminentemente criativo do sistema escolar” e que as disciplinas “são 
criações espontâneas e originais do sistema escolar”, essa concepção acerca 
das disciplinas pode até ter sido aplicada durante os anos da ditadura civil-
militar em algum contexto brasileiro, contudo, especificamente do Oeste 
Catarinense, elas serviram como elementos governamentais e sociais para 
manter uma ordem e uma disciplina já pré-estabelecida, na maioria dos 
casos. Com base nos relatos dos entrevistados, é na omissão de conteúdos 
e não nos conteúdos em si, que se verifica o caráter disciplinador de 
mentes nas disciplinas de Ciências Humanas da Educação Básica do 
período. Conforme os entrevistados número 1 e 3, respectivamente: 

Eu fui pro terceiro grau em 80 e nunca tinha ouvido falar em dívida 
externa e interna, em pobreza, inflação, em favelas, em corrupção 
muito menos, lembro dos professores de história com caderninho 
na mão com questões prontas no próprio caderno deles passando 
conteúdo no quadro, perguntas e respostas. [...] naquele período a 
função era alienar, era criar consenso a favor da ditadura militar, tanto 
que não se educava nenhum assunto que pudesse abrir horizontes pro 
aluno. O senso crítico era muito próximo a zero, a gente estudava, 
tinha os livros, decorava, eu me lembro o tema de casa, você tem 
que decorar uma página de um livro X, que o professor escolhia né, 
e a gente tinha que ir lá na frente e falar esta página, até hoje eu não 
entendi qual era o objetivo disso [...] as respostas que a gente dava por 
criatividade própria eram consideradas como não certas. 

 Tal situação está de acordo com os objetivos da escola previstos 
pela legislação do período, qual seja, manter a ordem estabelecida. Pela 
omissão de temas e pelo cerceamento da liberdade de criar, de inovar, o 
processo de normatização e disciplinarização se dava pela conformação 
do estudante ao meio no qual ele estava inserido. As disciplinas da área 
de Ciências Humanas cumpriam, assim, seu papel como dispositivos 
disciplinadores do corpo (em conjunto com as demais disciplinas 
do currículo escolar) e da mente (pela obstrução de perspectivas que 
fomentassem o debate e a crítica ao regime político, econômico e social 
brasileiro).

4 Professores: agentes disciplinadores disciplinados

A escola e as disciplinas escolares, na condição de dispositivos 
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disciplinadores, não influenciam apenas aqueles que são seu público 
direto, mas todos os indivíduos que com ela entram em contato. É 
possível até mesmo afirmar que a normatização é mais efetiva nos sujeitos 
que exercem algum tipo de poder, já que para esses o processo se dá 
de modo quase naturalizado, ou seja, são os agentes que representam o 
poder, possuem a autoridade e o reconhecimento social para tal exercício. 
A violência física, naturalizada, é justificada pela “necessária definição 
dos lugares” ocupados por estudantes e professores. Conforme relato do 
entrevistado número 5,

Era aquilo que hoje se critica muito, mas por outro lado eu posso 
dizer que isso foi um bem [...] o tratamento era de muito respeito, 
aluno lá e professor aqui, e quando o aluno queria falar com o 
professor ele até tinha temor, era aquele sistema onde professor deve 
ser obedecido [...] Eu nunca toquei em um aluno para castigar, mas 
houveram professores que davam punições para impor respeito. 

 De modo muito semelhante ao entrevistado número 5, o de 
número 7 dá a entender que a escola, em seu processo disciplinador, 
preparava para o mundo do trabalho, não apenas no que diz respeito à 
oferta de repertório técnico, mas, sobretudo, comportamental.

A gente não tinha problema de disciplina na sala de aula, já vinha 
de casa. O professor é, era que nem o patrão, não pode questioná-
lo. “O professor sabe tudo” e a gente não podia questionar nunca. 
Ninguém te questionava, e se questionava, colocava pra fora da sala, 
ele assinava um livro, às vezes mandava chamar o pai, o pai dava uma 
tunda de laço. 

 É preciso atentar às reformas educacionais do período e à 
articulação entre educação e formação de mão-de-obra para a indústria 
nascente. A escola estava alinhada e cumprindo com as funções que lhe 
eram atribuídas. A relação professor-aluno era uma preparação para o que 
viria depois, na vida pós-escolar, ou seja, a relação entre esse estudante 
com seu empregador, seu patrão. 

 Para o entrevistado número 5, desenvolvia-se uma relação 
harmônica e equilibrada entre todos as partes envolvidas no processo de 
escolarização. Para ele, “O tratamento era de respeito e o aluno fazia, 
os pais tinham papel importante porque eles estavam por trás de tudo 
aquilo, eles vinham indagar o professor sobre as atitudes do filho. Existia 
um tripé entre professor, pais e alunos e por isso havia disciplina”. Esse 
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tripé que o entrevistado número 5 afirma que existia consiste na sua 
interpretação disciplinada do processo em questão. É evidente que havia 
uma relação de três partes entre escola, pais e estudantes, mas quando 
se trata de um tripé essas três partes exercem forças iguais. No entanto, 
essa relação de poder, manifesta nos depoimentos dos professores e dos 
alunos, pode ser vista como uma pirâmide invertida, em que o estudante 
é a ponta de baixo e os pais e a escola são a ponta de cima, detentores do 
direito de representar e exercer o poder e de estabelecer as regras.

O processo de disciplinarização se verifica também na forma como 
as disciplinas de Ciências Humanas eram trabalhadas no espaço de sala de 
aula. A fidelidade aos livros didáticos que, em um primeiro momento, pode 
ter origem na sobrecarga de trabalho ou no receio de alguma punição por 
parte da instituição e do Estado, com o tempo internaliza o conformismo 
e naturaliza aspectos da realidade histórica e geográfica. Quatro, dentre os 
cinco docentes entrevistados, afirmaram que o livro didático oficial dava o 
tom dos conteúdos e abordagens em sala de aula. Conforme a entrevistada 
número 6, única que, além de professora, foi aluna no período, 

Na época não tinha contextualizar, que falar, era isto [bate na  mesa] e 
acabou. E a gente dava isto pronto pros alunos. E os alunos copiavam, 
assinalavam, decoravam e gente fazia as prova, e nas prova tu 
pergunta. Perguntava quais foram as realizações do Castelo Branco, e 
o aluno tchan, tchan, tchan, tchan [indicando o aluno escrevendo as 
respostas na prova] dizia tudo.[...] naquela época o livro era a Bíblia, 
o livro didático era minha salvação. Não tinha dar aula com outra 
coisa. Ou tu dava aula com o livro didático ou tu não sabia dar aula.

 Chervel (1990, p. 191) ajuda a compreender essa relação de 
dependência entre professores e livros didáticos, o que, infelizmente, 
ainda não foi superada integralmente na prática docente contemporânea. 
O autor afirma que

A realidade de nossos sistemas educacionais não coloca os docentes, 
a não ser excepcionalmente, em contato direto com o problema das 
relações entre finalidades e ensinos. A função maior da “formação dos 
mestres” é a de lhes entregar as disciplinas inteiramente elaboradas, 
perfeitamente acabadas, as quais funcionarão sem incidentes e sem 
surpresas por menos que eles respeitem o seu “modo de usar”. 

Assim, a maioria dos professores acataram o “modo de usar” das 
disciplinas escolares e não questionaram a sua implementação ou os seus 
objetivos. Além disso, a forma como os professores abordavam essas 
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disciplinas diz respeito também à cultura e sociedade em que estavam 
inseridos. A ausência de discussão e de criticidade sobre os conteúdos 
das disciplinas das Ciências Humanas tem também relação com a 
repressão e possibilidade de o docente fosse vítima de alguma punição 
por parte da rede de ensino, para somar, as políticas de formação docente, 
implementadas pela reforma do ensino superior de 1968, incidiram 
fortemente sobre a qualidade do trabalhado dos professores. A formação 
docente não era voltada para o desenvolvimento teórico e intelectual e se 
assemelhava muito mais a uma formação técnica para a sala de aula. Os 
entrevistados número 5 e 7, respectivamente afirmam que  

O professor não tinha muita autonomia nos conteúdos, isso era 
rígido e cobrado, vinha de cima e tinha que seguir, quem não seguia 
as regras não permanecia. No governo militar havia mais trabalho, 
porque o professor estava ameaçado, ele sofria o temor do governo, 
punição e demissão quando o professor se opusesse às ideias do 
governo. [...] Por exemplo, na disciplina de história se aprendia os 
fatos e os conteúdos mas para associar eles com a nossa época eles 
não eram capazes, os alunos sabiam que teve guerra na Alemanha, 
mas não sabiam quais as consequências disso para o nosso tempo e 
o nosso local. Daí a gente trabalhava o que que era o comunismo: 
“o comunismo comia criancinha”, fazia todas aquelas barbaridades 
que, que a gente conhece, ninguém mais vai ser dono das suas terras. 
“Vocês sabem, o pai de vocês”, que já tinha esses cara assim, os 
indícios já de pessoas que tavam pensando diferente né.(inaudível) 
“Se eles chegasse no poder iam trazer o comunismo, e no comunismo 
tinha, vai despejar todo mundo, vocês vão perder a casa, a vaca não 
vai mais ser de vocês, nada, ninguém vai ser dono de nada”, então 
veja a noção (inaudível) eu to falando assim na linguagem que a gente 
usava na época, hoje se tem uma noção diferente, a noção real do 
comunismo. 

Contudo, dentre a enxurrada de conivências que foram 
apresentadas na maioria das entrevistas dos professores, algumas vezes 
surgiam depoimentos que mostravam resistência àqueles conteúdos e 
até mesmo contra o próprio governo ditatorial. A entrevistada número 
8 afirma que 

A gente pegava aquelas aulas, a gente conseguia mudar a cabeça dos 
alunos, ver que... que não era só ARENA, que não era só aquele 
regime, que a gente podia mudar, mudar as coisas a partir da escola. 
E daí a gente usava muito essas aulas de EMC e OSPB, pra fazer 
esse trabalho. E eu achava elas assim, superinteressantes, [...] E não 
precisava seguir, vinha tipo um roteiro da Secretaria da Educação, 
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mas a gente quase não, muito pouco seguia. A gente colocava 
assuntos e mesmo assuntos, às vezes a gente pegava aquelas aulas e 
só trabalhava em política em conscientização política e partidária, 
né, meio assim, tinha diretores que te davam mais liberdade, tinha 
uns que te controlavam, né, mas a gente sempre falava pros alunos 
né, a gente não... não tá impondo que tem que seguir aquele partido, 
a gente, só fazendo assim uma avaliação... e nunca, eu nunca tive 
assim, problemas né, problemas sérios pra fazer esse trabalho. 

Lembrando que em discursos de memória a relação com a 
temporalidade não é simples, assim como nem tudo o que se rememora 
ocorreu da forma como é rememorado, é possível que a afirmação da 
entrevistada número 8 constitua um acerto de contas com sua memória, 
com a ideia que faz de si mesmo e com a imagem de si que quer transmitir. 
Outrossim pode ser uma genuína manifestação de resistência. De qualquer 
modo, a enunciação de que resistiu indica que resistir, dentro de certos 
limites, era uma possibilidade. Transgredir a normatização imposta pelo 
regime era possível pela própria característica de autonomia relativa 
das disciplinas escolares defendida por Chervel. Isso não significa que 
nessa perspectiva a disciplina escolar não disciplinaria, mas tão só que a 
disciplinarização não era consonante com a proposta pelo governo militar.

Nas sociedades disciplinadoras, a vigilância não é exercida apenas 
pelos indivíduos hierarquicamente superiores sobre os inferiores. É, 
inclusive, uma de suas características que o controle ocorra entre os pares. 
Qualquer desvio, qualquer ameaça à ordem, ameaça os indivíduos que 
internalizaram a disciplina. Os transgressores são alvos de micro punições, 
censuras, fofocas, desconversas etc. que sobrecarregam o ambiente de 
trabalho. Conforme a entrevistada número 9

Eu dizia às vezes para os professores, vocês não são soldadinho de 
chumbo, às vezes me arrependia porque parecia que sempre tinha 
espíritos olhando o que a pessoa estava fazendo, tão cerceado era o 
professor na época militar. 

Apesar dessas possíveis micro resistências, o discurso mais usado 
e defendido foi aquele que estava nos manuais e que “fez da escola o 
santuário não somente da rotina, mas da sujeição, e do mestre, o agente 
imponente de uma didática que lhe é imposta do exterior” (CHERVEL, 
1990, p. 193) e que esse mestre acreditava dar certo. Na esteira de Foucault 
(2013, p. 164) e de Agamben (2009, p. 38) as disciplinas escolares de 
Ciências Humanas no período militar foram dispositivos disciplinadores 
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e normatizadores de corpos e mentes porque produziram sujeitos através 
de um conjunto de técnicas específicas de exercício de poder que “toma 
os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de 
seu exercício”. 

5 Considerações finais

Quando pergunta-se qual o papel que as disciplinas de Ciências 
Humanas desempenharam em relação às políticas educacionais da 
Ditadura Civil-Militar na região Oeste Catarinense, depara-se com o fato 
de que a maioria dos professores das humanidades não ensaiaram reações e 
resistências. Os docentes repetiam o discurso estatal, seguiam os modelos 
pré-estabelecidos pela ditadura e aplicavam, de forma ainda mais intensa, 
o poder disciplinar dentro das instituições escolares. Assim, as disciplinas 
de Ciências Humanas transformaram-se naquilo que o estado ditatorial 
almejava: um dispositivo de adestramentos de indivíduos, de controle 
dos corpos e mentes, de patriotismo exacerbado, de moral religiosa e de 
manutenção da ordem e da norma. 

Entretanto, as disciplinas escolares de Ciências Humanas e a 
própria escola como dispositivo disciplinador atingiu outro objetivo 
não previsto oficialmente. A normatização e a inculcação de valores, 
regras, moral e disciplina de mente e corpo atingiu também aqueles 
que nos dispositivos detinham o direito legal e a autorização social de 
exercer a violência. Embora nos depoimentos utilizados, alguns docentes 
manifestaram insatisfação com o fato de terem sido utilizados como 
instrumento de controle e força para o benefício de uma ditadura, a 
maioria dos professores sustenta que os métodos empregados, os castigos 
e as micro penalidades, físicas ou psicológicas visam o bem coletivo, a 
disciplina, o respeito e, de modo geral, a educação dos jovens para se 
inserirem em uma sociedade que se industrializava e na qual seriam 
empregados. Na perspectiva dos professores, o conjunto de sansões 
disciplinares oferecia aos jovens as condições para a inserção no mercado 
de trabalho, em que, então, teriam que obedecer a um patrão.

Disciplina, em Foucault, diz respeito às formas como uma sociedade 
regula, mede e comprime os sujeitos pertencentes às suas instituições. O 
poder disciplinar é um dispositivo que forma pessoas para se enquadrarem 
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dentro do sistema dominante, no caso em questão, o capitalismo em fase 
de industrialização, aumentando sua força produtiva e diminuindo o poder 
político desses sujeitos. Como ele se pulveriza nas relações diretas entre os 
indivíduos, ou seja, não fica restrito a um conjunto de leis impostas por 
um Estado distante geográfica e hierarquicamente, é importante “mostrar 
quais foram seus agentes, sem procurá-los na burguesia em geral e sim 
nos agentes reais” (FOUCAULT, 1979, p. 185). Estes podem ser pessoas 
comuns, do convívio cotidiano, vigias vigiados por pares, superiores e, por 
pessoas externas à própria instituição, mas com interesses sobre o que ela 
produz, sobretudo se a instituição for a escola.
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JOVEM TAMBÉM É PROFESSOR: UM ESTUDO 
SOBRE A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DA 

PRÓPRIA PRÁTICA DOCENTE

Alex Junior Bilhoto Faria1

1Introdução

O presente capítulo tem como objetivo discutir a respeito da 
formação e identidade docente, do conceito de agência, 

e os princípios da Gramática Sistêmico-Funcional, em que me apoio 
para caracterização linguística dos dados recolhidos da construção 
autobiográfica.

Inicialmente, conforme advoga Vygotsky (1995), o ser humano é 
um ser social que se desenvolve em relação dialética com o contexto em 
que está inserido e com outros, o que caracteriza suas particularidades e 
reforça seu papel social. Logo, entender essa visão basilar é fundamental 
para a compreensão de como os elementos culturais estão ligados 
diretamente à formação docente. 

 É válido ponderar que um dos principais pilares da teoria 
Vygotskiana (1995) é a interação concebida entre o sujeito e o 
contexto em que vive, considerando sua natureza social e negociada nas 
relações humanas e experiências na execução de ações. Nesse enfoque, 
destacam-se como entradas para o desenvolvimento do comportamento 
humano: a Filogênese (história de uma espécie animal), a Ontogênese 
(desenvolvimento do ser), a Sociogênese (história da cultura em que o 
sujeito está inserido) e a Microgênese (formação da história individual / 
indivíduo em um espaço de tempo específico). 

1 Docente do 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
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Dito isso, esse texto, que é um recorte da minha pesquisa de 
conclusão do Mestrado em Educação, centra-se na Microgênese por ser 
uma análise específica de um recorte da minha história, como professor 
de Língua Portuguesa em construção identitária. Nessa perspectiva, como 
aspecto que singulariza esse capítulo, corroboro a temática da minha 
formação profissional aliada à capacidade de agência, isto é, mesmo 
sendo um jovem professor, foi possível perceber, por meio da escrita 
autobiográfica, a capacidade desenvolvida socialmente de conquistar 
colocações profissionais, fato incomum para professores iniciantes. 

A reflexão teórica tem como base os autores: Nóvoa (2010; 2013) 
como fundamento dos componentes teóricos relacionados à história da 
educação, Romero (2010; 2019) alicerçando a pesquisa autobiográfica, 
Tardif (2014), Gatti (2010; 2013) como referências temáticas para 
a apresentação dos elementos relacionados à formação e aos saberes 
docentes.

2 Formação docente

A formação de professores é um vasto campo de estudos e pesquisas 
acadêmicas, visto a sua amplitude de elementos para a discussão. Tardif 
(2014) lembra que, a partir de 1980, a questão do ato de investigar os 
saberes dos professores fez surgir inúmeras pesquisas no mundo, com o 
propósito de compreender o que pensam os professores sobre os saberes 
docentes.

Nesse viés, para se entender a relevância de um estudo focado 
no indivíduo, trago a citação: “O professor é a pessoa. E uma parte 
importante da pessoa é o professor” (NIAS, 1991, apud NÓVOA, 
2000, p.15). Partindo da defesa desse ponto de vista, o professor não é 
formado somente pelas bagagens conteudistas que são tradicionalmente 
encontradas em cursos de formação, mas, em exponencial proporção, 
pelos significados construídos ao longo de suas vivências sociais.

 Ao confirmar essa perspectiva, Santos (2014) atesta a respeito 
do binômio educacional, isto é, a relação entre teoria e prática como 
um fator potencial formativo no campo da educação. Portanto, inicio 
essa discussão com a inquietude que envolve os conhecimentos, as 
competências e as habilidades que o professor deve mobilizar para a sua 
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realização profissional.
Amparado em Gatti (2010), apresento como marco inicial da 

formação docente a criação das Escolas Normais, durante o século XIX, 
o que possibilitou o preparo metodológico para o ensino dos processos 
de alfabetização no chamado “primário” ou, posteriormente, do primeiro 
ao quarto ano do Ensino Fundamental. Além dessa preocupação, destaco 
a importância dada à formação “secundária” que compreende os Ensinos 
Fundamental e Médio. Assim,

a função docente, no Brasil, foi sendo normatizada a partir do 
momento em que o Estado, para atender às necessidades de 
escolarização impostas pelo processo de modernização da sociedade 
brasileira, avoca a si o controle da escola. (WEBER, 2003, p. 1130) 

A partir de então, perspectivas educacionais foram estabelecidas 
à medida que mudanças na legislação brasileira foram implementadas, a 
exemplo disso, tem-se a criação, por meio da lei nº lei nº 4.024, de 20 
de dezembro de 1961, em sua primeira versão, as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB.

Nesse ínterim, Tardif (2014) defende a existência de quatro 
configurações de saberes relacionados à atividade docente. Os dois 
primeiros: o da formação profissional, que é relacionado ao conjunto de 
saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores, e os 
disciplinares, definidos socialmente e interligados aos diversos campos do 
conhecimento.

Além desses, há também os curriculares, os quais são embasados 
em programas escolares desenvolvidos por meio de documentos. Por fim, 
os experienciais, sendo esses os desenvolvidos na própria prática docente, 
ou seja, “baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu 
meio” (TARDIF, 2014, p. 39). 

Tardif (2002) apresenta a importância do debate sobre os saberes 
supracitados como elementos necessários para o entendimento da 
construção da identidade docente. Sendo um processo vasto e plural, 
essa análise perpassa questões pessoais, formação escolar,profissional, 
aprendizados provenientes dos materiais didáticos e aqueles da própria 
experiência de vida. 

Assim, o contato entre docentes e discentes é uma atividade 
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repleta de trocas experimentais e teóricas. Os saberes pontuados, 
majoritariamente, apresentam-se de maneira não linear ou não embasados 
em planejamentos prévios já que, segundo Garcia (2010),

esse tipo de compreensão não é exclusivamente técnica, nem somente 
reflexiva. Não é apenas o conhecimento do conteúdo, nem o domínio 
genérico de métodos de ensino. É uma mistura de tudo isso e é, 
principalmente, pedagógico (apud SHULMAN, 1992, p. 12).

Afinal, cotidianamente, os professores usam diferentes formas 
e modos de interlocução para explicar uma mensagem, o que torna 
necessária a incorporação, à bagagem formativa dos profissionais de 
educação, não somente saberes científicos, mas também os pedagógicos e 
didáticos, segundo Pimenta (2008). 

Então, a visão difundida é de que deva existir uma confluência 
de saberes vivenciados nos contatos interpessoais e na vivência social 
dos indivíduos formados ou em formação docente. Isso posto, entendo 
pertinente discorrer, na próxima seção, sobre a teorização a respeito da 
Identidade Docente e da capacidade de Agência. 

3 Identidade docente 

Hall (2005) afirma que assumimos identidades plurais e que essas 
se realocam, dependendo dos contextos que estamos inseridos, atrelados 
aos papéis sociais desempenhados. Desse modo, a identidade é formada e 
reformulada nas práticas cotidianas e nas variadas situações comunicativas, 
o que pode ser o aspecto que ao mesmo tempo personaliza e diferencia os 
sujeitos sociais. Hall (2005, p. 38) acrescenta que a identidade não é algo 
“inato, existente na consciência no momento do nascimento”. 

É com esse entendimento que estabeleço uma relação teórica com 
o conceito de Block (2017) a respeito de identidade, essa influenciada, 
no processo construtivo, de modo conjunto e social por meio do 
compartilhamento de experiências, tais como ações humanas e seus 
desdobramentos. É essencial entender o professor como uma pessoa que 
vivencia situações sociais, sendo, portanto, influenciado e influenciador 
da sua própria formação identitária docente. Para Pimenta (2005, p.18) 

[...] Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, 
enquanto ator e autor confere à atividade docente em seu cotidiano, 
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em seu modo de situar-se no mundo, em sua história de vida, em 
suas representações, em seus saberes, em suas angústias e anseios, no 
sentido que tem em sua vida o ser professor.

Pensar na formação identitária docente requer de nós, educadores, 
a reflexão sobre o meio pelo qual somos influenciados e influenciadores. 
Assim, a inserção social nos perfaz de acordo com os conceitos, os elementos 
culturais e sociais em que estamos inseridos. Consequentemente, não há 
uma identidade acabada ou unitária, pois os contextos são alterados por 
fatores e esses contribuem para a nossa intensa e rotineira modificação 
identitária. 

Esse conceito pode ser aplicado diretamente à identidade docente e 
a dinâmica do ser professor, porque ao mesmo tempo que há o desempenho 
de um determinado papel social, no caso o de ser professor, não é possível 
renegar outras atribuições de convívio coletivo. Por conseguinte, somos 
seres individualizados de acordo com os discursos assumidos em cada 
ação social desempenhada, mas temos a capacidade de construir 
e reconstruir identidades de acordo com cada situação. Nesse campo 
teórico, Moita Lopes (2003, p.19) afirma que “(...) todo discurso provém 
de alguém que tem suas marcas identitárias específicas que o localizam na 
sua vida social e que o posicionam no discurso de um modo singular, bem 
como seus interlocutores”.

Na sequência de apontamentos relacionados aos estudos sobre o 
professor e da formação docente, as discussões sobre agência demonstram-
se necessárias para a compreensão do professor, bem como de suas ações 
por razão da diversidade facetária encontrada no campo educacional e na 
execução profissional docente.

Dessa forma, em um contexto sociocultural cotidiano, somos 
influenciados por fatores vividos e que podem existir a partir das interações 
interpessoais. É com essa percepção que enquadro as elaborações de 
Lantolf & Thorne (2006), segundo as quais a agência humana pode ser 
compreendida como a capacidade de mover-se, de agir.

No campo acadêmico, as pesquisas a respeito dessa temática ainda 
são restritas. Comprovo esse fato por meio das buscas realizadas no Google 
Acadêmico, entre os anos de 2000 a 2019. Ao pesquisar a palavra-chave 
“Agência humana”, são encontrados 7.250 resultados; entretanto, ao 
buscar sobre “Agência docente” são encontrados 110 resultados.
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Não obstante, na biblioteca eletrônica Scielo, de 2012 a 2018, 
os termos “Agência humana” correspondem a 99 resultados, já “Agência 
docente” apresenta 24 artigos disponíveis. Nas pesquisas a respeito da 
temática, é perceptível que o foco está voltado para os alunos, em que se 
busca compreender ações no comportamento individual ou grupal dos 
discentes. 

Entretanto, a meu ver, a manifestação de agência configura-se 
da mesma maneira no professor, mas ressalto como diferença as ações 
executadas, uma vez que para o docente, seu comportamento de agência está 
intrinsecamente ligado à capacidade de mover-se profissionalmente,ao 
ensino e suas práticas, representado por suas ações e pela sua capacidade 
criativa de reorganização de situações para um fim específico. 

Com essa percepção, é válido destacar que o processo de agência 
não é somente realizado por meio de ações individuais ou isoladas, todavia, 
relaciona-se ao contexto em que o sujeito está inserido. De acordo com 
Van Lier (2008), citado por Lima (2014, p. 36), as três características 
centrais da agência são:

1) agência envolve iniciativa ou autorregulação por parte do aprendiz 
(ou do grupo);
2) agência é interdependente, ou seja, media e é mediada pelo 
contexto sociocultural;
3) agência inclui consciência sobre a responsabilidade por nossas 
ações vis-à- vis o meio ambiente, incluindo outros afetados.

Faz-se pertinente relacionar o professor, como sujeito de liderança 
e responsável por demasiadas decisões coletivas, à agência como uma 
característica não somente interligada à atividade profissional, mas 
também às múltiplas ações, com disposição própria, desempenhadas 
rotineiramente. Afinal, a definição de Benson (2017) faz-se concomitante 
à questão defendida nesse capítulo, afirmando que “o processo de agência 
é favorecido pela autonomia das ações”.

Da mesma maneira, Jordão (2010) classifica, reforçando a 
teoria contextualizada por Lantolf & Thorne (2006), a agência como 
“a interpolação discursiva de diferentes formas de representação (de si 
mesmo e dos outros) e sua transformação”, quer dizer, há a configuração 
de uso de um contexto social para a capacidade pessoal de transformação 
de uma realidade. 
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4 A gramática sistêmico-funcional

Além de compreender a formação de agência e as maneiras 
pelas quais essa se manifesta, discorro sobre os aspectos relacionados 
à Gramática Sistêmico-Funcional,especialmente pertinentes a meu 
propósito de investigação, posto que é na e por meio da linguagem que se 
constrói desenvolvimentos e identidades. 

Halliday, em 1925, a partir dos ensinamentos de Malinowski e 
Firth, desenvolveu uma nova vertente de análise gramatical, inicialmente 
denominada “Gramática de Escala e Categorias” (HEBERLE, 2018). 
Com esse marco histórico, a Gramática Sistêmico-Funcional, doravante 
GSF, é estudada por diversos campos de atuação e em variados países.

O objetivo dessa teoria é analisar a comunicação gramaticalmente, 
tendo-se como base a compreensão de significados que são construídos na 
e por meio da linguagem. Ghio e Fernandez (2008) enumeram, em sua 
obra “Linguistica Sistêmico-Funcional: aplicaciones a la lengua española”, 
possíveis aplicações para a GSF. 

Dentre elas, destaco a busca pela compreensão da natureza, as 
funções da linguagem e a relação entre linguagem e cultura / linguagem e 
situação. Dito isso, Halliday (1994) acentua a concepção sociocultural do 
estudo da linguagem, quando argumenta que o uso do sistema linguístico 
está condicionado às necessidades sociais, ou seja, necessidades de 
convivência em sociedade.

Para o significativo entendimento da teoria abordada, vale 
destacar os três conceitos iniciais a respeito dos termos: linguagem, 
texto e contexto. Segundo Fuzer e Cabral (2014, p. 21), “na perspectiva 
sistêmico-Funcional, a linguagem é um recurso para fazer e trocar 
significados, utilizada no meio social de modo que o indivíduo possa 
desempenhar papéis sociais”. 

O texto, no entendimento de Halliday e Matthiessen (2004, 
pp. 4-5), é “qualquer instância da linguagem, em qualquer meio, que 
faz sentido a alguém que conhece a linguagem”, como também o 
contexto é compreendido, de maneira abrangente, como um propósito 
comunicativo.

Os elementos linguísticos são responsáveis por nos apresentar as 
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variáveis de contexto presentes nos textos, essas são denominadas, por 
Halliday (1994), de metafunções que se subdividem em: ideacional, 
referente à compreensão do campo, sobre o que se fala ou escreve, 
a interpessoal que representa a interação entre os participantes de um 
evento comunicativo, e a textual; a qual é responsável pela organização 
das informações, em função do meio falado ou escrito.

A metafunção utilizada nesse estudo é a ideacional, focalizada 
em compreender o campo, fundamentada na função experiencial que “é 
responsável pela construção de um modelo de representação de mundo.” 
(FUZER; CABRAL 2014, p. 33). É por essa razão que a subdivisão da 
gramática em que podemos perceber os significados experienciais é o 
Sistema da Transitividade. Sistema esse que apresenta os componentes: 
processo, formado por grupos verbais, os participantes, englobando os 
grupos nominais, e as circunstânciascompostas pelos grupos adverbiais, 
segundo denominação na gramática tradicional.

As orações representam as práticas vividas por três tipos principais 
de processos: os materiais, os mentais e os relacionais, esses são definidos 
por Fuzer e Cabral (2014, p.) como:

a) A representação da experiência externa (ações e eventos) é realizada 
por processos materiais, como fazer, construir, acontecer;
b) A representação da experiência interna (lembranças, reações, 
reflexões, estados de espírito) é realizada por processos mentais, como 
lembrar, pensar, imaginar, gostar, querer;
c) A representação das relações (identificação e caracterização) é 
realizada por processos relacionais, como ser, estar, parecer, ter.

Além desses, há os processos secundários de análise, sendo: 
comportamentais, verbais e existenciais. A teoria enquadra o processo 
comportamental como a representação de comportamentos psicológicos 
ou fisiológicos de seres humanos, já os verbais caracterizam-se pela 
representação de dizeres, sendo atividades linguísticas de indivíduos. Por 
sua vez, o processo existencial é configurado como o “estar no mundo”, o 
próprio ato de existir, geralmente realizado, em português, pelos verbos 
“haver” e “existir”. 
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5 Discussão dos dados

A partir desta seção, apresento e discuto alguns excertos da minha 
autobiografia, produzida enquanto aluno do Mestrado,relacionados à 
reflexão acerca da relação entre a identidade docente e o comportamento 
de agência, alicerçado no suporte linguístico da Gramática Sistêmico-
Funcional. Com fins organizacionais e para melhor compreensão, 
estabeleci uma divisão temporal de relatos da minha história docente, 
sendo: 1) O aluno que já tomava atitude e a 2) A busca pela formação 
como professor. 

5.1 O aluno que já tomava atitude

Tendo como base que o processo de formação identitária não é 
algo acabado ou formado temporariamente, as vivências desempenhadas 
em diferentes papéis sociais indicam a formação da minha identidade 
docente desde os momentos como aluno da educação básica. Apesar de 
não deter a real compreensão que seria professor de Língua Portuguesa, 
já era possível perceber formas de ação voluntária em busca de algum 
objetivo e a existência de relações sentimentais.

Excerto a: Comecei a perceber que gostava mesmo de conversar com as 
pessoas e, mais do que isso, era prazeroso tentar explicar matérias e exercícios 
para colegas. Usei os termos “gostava mesmo”, pois havia confirmado uma 

ação que já estava experimentando desde os 13 anos na igreja, o fato de dar 
aulas bíblicas para crianças na Escola Dominical.

Fundamentado nas categorias apresentados por Fuzer e Cabral 
(2014), nos excertos inseridos em um contexto de formação educacional 
e identitária, destaco a presença das orações mentais como uma forma de 
interligar os processos que estão relacionados à experiência do mundo, da 
própria consciência. 

Dessa maneira, a construção textual é iniciada por meio de uma 
oração mental perceptiva, representada pelo verbo “perceber”, aliada 
a uma oração emotiva, exposta pelo processo mental “gostava”, o que 
demonstra a percepção de uma ação desempenhada com carinho, sem 
haver obrigatoriedade. Também, encontra-se nesse mesmo excerto, a 
oração “era prazeroso tentar explicar matérias”, fundamentada em um 
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processo relacional atributivo, seguido do atributo “prazeroso”. Esse 
fato reforça a perspectiva sobre o envolvimento afetivo com a ação 
desempenhada.

Excerto b: “Amava viajar com os ensinamentos das aulas, estudava 
demasiadamente em casa, tentando decorar datas e cenas históricas para 

“impressionar” colegas e o professor.”

O excerto b é iniciado por um processo mental de afeto – verbo 
“amava” – intensificando a tese de que a ação realizada estava envolvida 
do sentimento de afeto. Não obstante, a força de vontade em “estudava 
demasiadamente em casa”, figurava como um objetivo claro que era 
“impressionar” colegas. Nesse momento, já se faz perceptível que a minha 
identidade em formação apresentava dois elementos fundamentais que 
reforçam o professor que sou/tento ser: autonomia e afetividade nas 
relações interpessoais. 

Afinal, essa composição oracional em análise é compreendida 
como um processo mental de cognição, visto que relata o que era pensado 
à consciência da pessoa, no caso, o que era planejado, conscientemente ou 
não, por mim, ao desempenhar a ação.

Nos dois excertos, reflito a respeito de uma problematização: o 
fato de não haver uma ordem como direcionamento para a realização das 
ações desempenhadas. Dito isso, a oração mental perceptiva reforça, além 
da percepção de algo comportamental, a questão de iniciativa própria, 
devido a conclusão à qual cheguei de que gostava de desempenhar as ações 
de conversar para explicar algo para as pessoas que estavam ao meu redor; 
sem a necessidade de estímulos externos. 

5.2 A busca pela formação como professor

Entendo que ser professor é um ato existencial e de intensas 
transformações, principalmente relacionado ao contexto de formação 
docente. Mesmo após a escolha pela docência, como um graduando em 
Letras, os excertos seguintes contextualizam comportamentos de ações 
realizadas com o objetivo de ir além e de desempenhar algo fora da 
obrigatoriedade destinada aos alunos de licenciatura.

Excerto c: “Pronto! Cá estava eu no Curso de Letras, assistindo as primeiras 
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aulas, fazendo amizades e conversando muito com todos os professores.”

O excerto c, “Cá estava eu no Curso de Letras” é realizado por 
meio dos processos materiais direcionados à ação de cursar Letras, 
entendido como um evento social. Ainda na mesma construção, os 
processos “assistindo”, “fazendo”, “conversando” são categorizados como 
materiais, mas desempenham também a relação de um processo mental 
cognitivo ao se relacionarem diretamente a uma lembrança, pois, “trazem 
o que é pensado à consciência da pessoa.” Fuzer e Cabral (2014, p. 57). 

 Há, nesse campo contextual, apoiando-me em Lantolf & Thorne 
(2006, p. 234), a ideia central de agência como “capacidade mediada para 
agir”. Percebo que acabara de entrar no Ensino Superior e já procurava 
desenvolver novas relações. 

 Ainda, o ato de fazer amizades e de dialogar com professores 
retoma a movimentação de um comportamento não obrigatório, contudo, 
realizado com o desejo de fazer com que a minha participação na turma 
fosse significativa, o que categoriza, mais uma vez, a manifestação de 
agência humana. 

Excerto d: “Todavia, queria algo a mais, algum desafio que pudesse me 
motivar a buscar compreender de forma melhor e mais detalhada o que era 

ser professor e como ajudar esses em suas vivências docentes.”

 O excerto d inicia-se pelo uso de uma oração mental desiderativa, 
tendo a construção: “Todavia, queria algo a mais”, que remete, de forma 
linear, à base teórica por expressar desejo, vontade ou interesse em algo. 
Esse fato confirma o desempenho de ações voluntárias e por motivações 
próprias. Assim, é possível identificar a existência da agência nos meus 
comportamentos enquanto professor em formação.

6 Conclusão 

Desenvolver uma pesquisa centrada no próprio pesquisador é um 
trabalho árduo e repleto de emoções. Por isso, deve-se ter em mente que 
o fato de investigar os fatores que influenciam a escolha pela docência 
acarreta a reconstrução de memórias significativas que se relacionam à 
formação identitária. Sabendo que não há um término para o processo 
de construção de uma identidade, afinal, essa é uma atividade intensa e 



76  
 Jenerton A. Schütz  |  Leandro Mayer (Orgs.)

social, categorizo as lembranças, advindas da escrita autobiográfica, como 
“vestígios” da composição histórica da formação docente.

Nesse entremeio entre a realidade socialmente partilhada e os 
conhecimentos teóricos advindos de cursos de formação, pude confirmar 
a visão de que o professor não é um mero transmissor de conhecimentos, 
ou o indivíduo detentor de todo o saber. Coloco-me totalmente alinhado 
às perspectivas sociointeracionistas, a exemplo de Freire (2015), Tardif 
(2014), que enquadram a formação docente como uma relação de 
multiplicidade de influências, bem como influenciadores de pessoas. 

 Dada a importância da elaboração de uma investigação voltada 
para si, espero poder contribuir para o processo de formação de futuros 
professores, essencialmente os mais jovens. Por fim, anseio que esse texto 
fomente o desejo da produção de trabalhos autobiográficos para que 
indivíduos possam rememorar questões vivenciadas e, assim,refletirem 
sobre as próprias práticas profissionais. 
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O professor possui um importante papel educacional e social, 
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é significativo que professores tenham uma formação de qualidade que 
proporcione a ampliação de saberes, mas, principalmente, uma formação 
que oriente à execução das práticas pedagógicas a partir do contexto em 
que está inserido. 

Nessa perspectiva, há atualmente, diversas áreas do conhecimento 
científico que estão voltadas para a formação de professores. Pelo viés 
da Linguística Aplicada, doravante LA, ciência que se dedica ao estudo 
das práticas linguísticas inseridas em um contexto social e se interessa 
também pela relação do professor e do aluno no ensino e aprendizagem 
de uma língua, é relevante lembrar que a língua não existe fora de um 
contexto social e é um instrumento que possibilita a compreensão entre 
as pessoas, que permite com que indivíduos sejam entendidos em uma 
rede complexa de sentidos. E esses sentidos são apreendidos no cotidiano, 
mas fundamentalmente nas instituições de ensino, por meio dos métodos 
pedagógicos de professores. Assim sendo, professores são os responsáveis 
por intermediar a aprendizagem de uma língua no âmbito educacional. 
E, é justamente tais questões que competem ao campo da Linguística 
Aplicada. 

2 A linguística aplicada: breve contextualização

Almeida Filho (2009, p.15) conceitua a Linguística Aplicada 
como sendo “uma área científica com metodologia e objetivo de estudos 
próprios (e não inter/transdisciplinar) específicos, reposicionando-se 
com relação à linguística e ao papel de ciência beneficiária dependente 
da ciência da linguagem ou de outras ciências de contato”. Ou seja, a LA 
se constitui enquanto um campo produtor de conhecimento que possui 
seus próprios métodos e está a serviço da linguagem. 

 Em consonância com tal afirmação, Moita Lopes (2006) 
explicita que a LA tem como objetivo central problematizar a vida 
social na tentativa de entender a práticas sociais em que a linguagem 
tem importante função. Assim, é possível que compreendamos que essa 
ciência social, como deve ser considerada, lida com as diferenças com 
base em um mundo completo, ou seja, não é possível compreender ou 
explicá-lo, mas também transformá-lo.

Logo, surge a demanda por trazer a seara da LA para consolidar o 
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processo de formação docente, principalmente de professores de línguas, 
pois ela tem como objetivo a compreensão da realidade a qual estamos 
inseridos e, assim, problematizar situações de caráter social, histórico e 
crucialmente, no que compete a língua e a linguagem nos âmbitos sociais 
vigentes como é o escolar.

Dessa forma, temos na LA uma ciência de caráter indisciplinar 
que se faz aliada nos processos de ensino e aprendizagem com uma 
proposta a práticas metodológicas, exigindo do docente que essas mesmas 
práticas sejam mais dinamizadas, reflexivas e críticas e que partam da 
transdisciplinaridade, envolvendo a diversas áreas do conhecimento. 
Portanto, pressupondo que esse mesmo docente, quando em contato com 
a LA em suas práticas, passe a ter uma postura, bem como posicionamento 
crítico frente a questões concernentes à língua e linguagem para promoção 
do despertar crítico no que diz respeito a aquisição de uma língua pelos 
alunos quando em contato com ela em práticas metodológicas em salas 
de aula.

Nessa perspectiva, partindo da premissa de olhar para a realidade 
dos alunos perpassado pelo olhar do professor que a ensina e de como ele 
faz essa abordagem, sendo ela uma abordagem que leva o docente a ser 
reflexivo perante o que ensina, principalmente na dimensão discursiva 
assim, pela língua e linguagem.

Diante do exposto, cabe mencionar o relevante papel da LA como 
arcabouço teórico no que tange às questões sociais. Para o autor Lopes 
(2006):

[...] história, antropologia, psicologia cultural e social etc. A chamada 
“virada discursiva”tem possibilitado a pesquisadores de vários outros 
campos estudar a linguagem com intravisões muito reveladoras para 
nós. Parece essencial que a LA se aproxime de áreas que focalizam o 
social, o político e a história. Essa é aliás uma condição para que a LA 
possa falar a vida contemporânea (LOPES, 2006, p. 96).

Nessa direção, a LA é responsiva a vida social, pois ela se propõe 
a compreendê-la como área indisciplinar que não é estanque e sim que se 
ressignifica. Quando nos referimos a indisciplinaridade dessa linguística, 
diz respeito a sua potencialização em se colocar frente às questões sociais 
atreladas ao ensino de modo que ela possibilite uma abordagem que 
enfatiza uma ação mais reflexiva e crítica perante ao estudos de línguas 
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por parte dos docentes em formação seja inicial ou continuada. 
Assim, para que ocorra uma formação de conhecimentos que seja 

de atuação a responder a vida em sociedade pelos campos da linguagem. 
Dessa forma, faz-se essencial que a entendamos como área de estudos 
que se mescla a outras áreas, portanto se mistura e, assim, permitindo 
ser mestiça por naturalidade e não por neutralidade, pois subjaz o caráter 
social da língua e linguagem como defendida pelo teórico supracitado.

Ademais, é válido ressaltar o relevante potencial da LA perante 
os desafios encontrados na formação docente no que tange ao ensino. 
Kleiman e Santos (2014) são consensuais ao tratarem da relação dos 
desafios da formação docente e da LA:

As demandas e os desafios de investigação sobre a questão no campo 
da Linguística Aplicada, a partir das duas últimas décadas, foram 
voltados para a superação de um discurso sem fatos sobre o fazer 
docente e, na mesma direção, para o surgimento de novos problemas 
de investigação e, consequentemente, para a construção de um corpo 
de conhecimentos assentado em novos discursos e novas políticas 
relativas ao ensino e à formação do professor na realidade brasileira 
(KLEIMAN; SANTOS, 2014, p.184).

Portanto, a LA tem se ocupado a ressignificar o ensino, focando 
a romper com o trabalho docente que é desatrelado do viés social. Desse 
modo, ela tem se relacionado a diversas áreas do conhecimento buscando 
conceber um corpo de conhecimento no que tange ao trabalho docente 
aberto a uma formação docente mais reflexiva, bem como crítica por 
parte dos professores. 

3 O ensino e a aprendizagem na perspectiva da linguística aplicada

Ao pensarmos na prática docente sob a perspectiva da LA, 
sabemos que não basta que o professor seja formado para teorias, mas que 
tenha pleno domínio linguístico do idioma. É importante que ele esteja 
preparado para trazer questões sociais e práticas reais da linguagem para 
seus estudantes. Assim, concordamos com a explanação de Ilari (2003) 
sobre as ideias de Franchi (1992), ao dizer que há uma relação dialética 
entre linguagem e realidade, dado que “a língua organiza o pensamento, 
produz ideias e compõe o quadro de referências para o agir do homem no 
mundo [...] mas o que é fundamentalmente constitutivo é a capacidade 
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que tem de recriar constantemente essa realidade, uma vez que ela é 
histórica” (ILARI, 2003, p. 12). 

Dessa perspectiva, a linguagem é entendida como trabalho social e 
histórico que acontece entre sujeitos, para sujeitos e com sujeitos “a 
historicidade da linguagem, ao mesmo tempo, cria uma nacionalidade 
cultural e, portanto, móvel, e dá-lhe um dinamismo, que a faz ‘aberta 
aos trabalhos do entendimento’ e ‘às provocações da imaginação” 
(FRANCHI apud ILARI, 2003, p. 12).

Desta forma, olhamos para a questão do ensino e aprendizagem 
da língua e utilização da linguagem em suas instâncias vivas, 
considerando que o trabalho com ambas não pode estar desvinculado 
do mundo real. Ao propormos um ensino pautado nessas considerações, 
estaremos contribuindo para que o estudante não se aproprie apenas do 
conhecimento linguístico, mas seja letrado para diferentes práticas sociais 
que envolvem o uso da língua e linguagem.

É importante mencionarmos que existe certa dificuldade no 
processo de ensino e aprendizagem de uma língua quando não há reflexão 
sobre o seu ensino e também sobre seu uso, o que acaba ocasionando a 
repetição de métodos de ensino da língua sem permitir o desenvolvimento 
crítico em relação ao saber que está sendo aprendido. Nessa perspectiva, 
os preceitos da LA para o ensino de línguas ajudam a (re)formular teorias 
em relação ao funcionamento e estruturação do processo de aprender 
línguas. Moita Lopes (2006) traz em suas contribuições a questão da 
necessidade de repensar o modo de como teorizar e fazer a LA, afirmando 
que é preciso levar em consideração as mudanças sociais, relacionadas à 
vida sociocultural.

Ainda, segundo o autor, os linguistas aplicados contemporâneos 
se preocupam em desenvolver novas teorias que sejam embasadas 
em formas novas de compreender a vida social de maneira crítica em 
relação à modernidade (MOITA LOPES, 2006, p. 26). Acresce-se a 
isso, a importância do pesquisador linguista aplicado de buscar produzir 
conhecimento para compreender o mundo moderno, considerando as 
mudanças da sociedade não separando a teoria da prática. O linguista 
aplicado tem como interesse não apenas a pesquisa em relação ao ensino 
de língua, mas também, a questão da formação de professores. Por esse 
motivo é possível que acrescentemos o seguinte dizer de Moita Lopes 
(2006, 2007, p. 23):
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São necessárias teorizações que dialoguem com o mundo 
contemporâneo, com as práticas sociais que as pessoas vivem, 
como também desenhos de pesquisa que considerem diretamente 
os interesses daqueles que trabalham, agem, etc., no contexto de 
aplicação-uma dimensão que o campo da LA raramente contempla.

Em face do exposto, é necessário considerar que na formação 
docente sob a perspectiva da LA são produzidos conhecimentos de modo 
que o professor seja capaz de refletir sobre os problemas relacionados com 
a questão da linguagem e seu uso na prática em determinados contextos 
sociais. Nessa perspectiva, o professor pode vir a conseguir refletir sobre 
a questão da importância de buscar identificar e analisar a sua própria 
prática pedagógica de modo crítico e reflexivo.

Vale advertir que essa atitude, provavelmente, promoverá 
constantes aperfeiçoamentos na prática pedagógica do professor e assim 
poderá melhorar cada vez mais o aproveitamento de suas aulas por parte 
dos estudantes. Essas questões nos colocam a necessidade de compreender 
o processo de formação do professor de línguas tanto inicial, bem como 
continuado. Dessa forma, sobre a formação do professor na perspectiva 
da LA é relevante pontuar o “perfil desejado do professor” considerando 
as demandas do contexto social vigente. 

Nesse viés, Tardif e Lessard (2005) afirmam que o magistério 
constitui, nas sociedades contemporâneas, uma das chaves para 
entendermos as suas transformações sociais. O autor ainda explica que a 
interação dos diferentes fatores da estrutura curricular, com as condições 
institucionais dos cursos de formação de docentes para a educação básica, 
nos sinaliza um cenário preocupante sobre os impactos dessa formação 
no contexto escolar. Percebemos assim, a importância de uma formação 
(inicial e continuada) que se adeque às demandas de uma educação 
contemporânea, haja vista que tem ocorrido profundas transformações 
sociais, econômicas e tecnológicas, e tudo isso têm exigido que 
professores busquem constante formação, seja inicial ou continuada, de 
modo que sejam desenvolvidas estratégias que ampliem as experiências 
de aprendizagem dos alunos, a partir de atividades que promovam 
uma reflexão acerca da função social das aulas e da escola. Ao professor 
cabe a missão de “pautar o ensino através de uma reflexão sobre a vida” 
(LIBERALI, 2009, p. 12). Estar na escola deve se constituir como um 
momento para se pensar a “vida que se vive” (MARX; ENGELS, 2006, 
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p. 26). Ademais, sobre a prática do professor, Celani (2001, p. 39) afirma 
que a “[...] prática reflexiva isolada não basta. É necessário que inclua 
uma participação crítica, que inclua a responsabilidade com cidadania”, 
pois essa é uma responsabilidade que corresponde a todos os envolvidos 
no contexto educacional, ou seja, a toda a comunidade escolar. Se todos 
desempenharem as suas funções, o processo de ensino e aprendizagem de 
determinada língua se constituirá de forma efetiva e com um resultado 
satisfatório.

Nessa perspectiva, os professores se constituem como responsáveis 
por um processo de ensino e aprendizagem que prepare o aluno para 
comunicar e interagir com competência, frente à globalização e às infinitas 
tecnologias que proporcionam o contato social. Em tais circunstâncias, 
a linguagem e a posição reflexiva do professor tornam os recursos para 
a inclusão de cada indivíduo como participante efetivo do mundo 
moderno, de acordo com a atualidade. A esse respeito Alarcão (2003, p. 
41), afirma que:

A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade 
de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo 
e não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. 
É central, nesta conceptualização, a noção do profissional como 
uma pessoa que, nas situações profissionais, tantas vezes incertas e 
imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa.

A partir dos dizeres de Alarcão (2003), é possível afirmarmos que 
seja necessário investigar e repensar nossas práticas a fim de que, por meio 
desse processo de “debruçar” sobre o nosso fazer pedagógico, contribuamos 
para o aprimoramento do ensino da língua que lecionamos. Isso, se torna 
necessário, pois verificamos que muitos alunos apresentam, mesmo nos 
estágios mais avançados, dificuldades relacionadas ao domínio efetivo do 
idioma, ou mais especificamente, dificuldades quanto ao desenvolvimento 
da habilidade linguístico-comunicativa (ALARCÃO, 2003, p. 41). 

 Considerando estas dificuldades vale destacar o que pontua o 
Ministério da Educação, responsável pela manutenção da educação básica 
retrata sobre a formação do professor, em documento:

A formação inicial e continuada de professores, exigem que o parque 
de universidades públicas se volte (e não dê as costas) para a educação 
básica. Assim, a melhora da qualidade da educação básica depende 
da formação de seus professores, o que decorre diretamente das 
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oportunidades oferecidas aos docentes (BRASIL, 2008, p. 8).

Considerando o que foi postulado no documento, no trecho em 
destaque, se faz emergente que as instituições educacionais como um 
todo se voltem para as questões que envolvam a formação dos professores. 
De modo mais preciso, sendo ela inicial ou continuada, mas que tenha 
qualidade e esteja envolvida com as questões atuais que envolvem o 
processo de ensino e aprendizagem de línguas. Além disso, é importante 
evidenciar que a formação reflexiva do professor de línguas necessita 
mais do que mudanças em grades curriculares dos cursos de formação e/
ou oportunidades de capacitações, ela precisa do envolvimento teórico 
prático dos profissionais.

Esse envolvimento dentro dos cursos de formação de professores 
só ocorrerá se o processo contínuo de refletir sobre as práticas 
didáticos-metodológicas for percebido como uma forma de auxiliar no 
desenvolvimento crítico do professor. Essa mudança de paradigma no 
processo de formação poderá trazer reflexos em sala de aula, bem como 
no ensino efetivo de uma determinada língua. 

Ao analisar especificamente a formação continuada, Gatti (2003, 
s/p.) chama atenção para as limitações dos programas centralizados apenas 
nos aspectos cognitivos individuais. Tais programas desconsideram os 
professores como seres essencialmente sociais, imersos em relações 
grupais das quais derivam valores, atitudes que dão sentido às suas opções 
pessoais e profissionais e servem de referência a suas ações. 

Segundo o MEC (BRASIL, 2015), a formação continuada deve 
considerar, também, as dimensões pessoais e profissionais do professor, 
incluindo os aspectos concernentes à subjetividade, que lhe permite 
apropriar-se do processo de formação. Ainda nessa direção, o MEC 
propõe que:

[...] a formação continuada não pode ser reduzida a atualização, 
menos ainda a um treinamento ou capacitação para a introdução 
de inovações ou compensação de deficiências da formação inicial. 
[...] se a formação continuada supõe cursos, palestras, seminários, 
atualização de conhecimentos e técnicas, ela não se restringe a isso, 
mas exige um trabalho de reflexão teórica e crítica sobre as práticas e 
de construção permanente de uma identidade pessoal e profissional 
em íntima interação (BRASIL, 2005, p. 25).

Nesse sentido, entendemos que a formação envolve uma 
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preparação do professor relacionada ao conhecimento e a reflexão da 
própria prática. Segundo Leffa (2001), é por essa via que o professor 
se prepara melhor para enfrentar os desafios que a sua realidade lhe 
apresenta. Em contrapartida, como enuncia Magalhães (2001, p. 242), 
“geralmente, esses cursos de formação para professores oferecem ao 
aluno-professor um ‘pacote’ de novidades e receitas que acabam por não 
transformar sua prática, pois a visão do mundo, homem, linguagem, 
ensino e aprendizagem são pouco modificadas”.

Dessa forma, para que a formação realmente seja continuada 
faz-se necessário, por meio de um viés da LA, promover uma pesquisa 
interpretativa que busca a formação do docente de forma reflexiva 
com o objetivo de possibilitar analisar e investigar a sua própria prática 
pedagógica. Cremos, portanto, que esse deveria ser um exercício diário 
de todo professor, pois, pensar sobre o que tem sido vivido em sala de 
aula, analisar a própria prática docente e encontrar meios de desenvolver 
melhor o trabalho, promove a prática de formar-se constantemente.

Segundo Celani (2004, p. 38), quando lembramos de formação 
continuada, estamos falando do próprio professor assumir o papel de 
aluno, engajando-se nas mudanças que pretende realizar. Dessa forma, 
é necessário que o professor seja habilidoso em fazer com que essa 
construção do conhecimento seja significativo, que faça sentido para os 
alunos.

A formação continuada, portanto, permite ao docente a 
aquisição de conhecimentos característicos da profissão, tornando-se 
mais habilitados a atender as reivindicações impostas pela sociedade. 
Exigências essas que se transformam com o passar dos tempos, tendo 
então o professor que estar atualizado. Conforme ressalta Sousa (2008, 
p.42), “ser professor, hoje, significa não somente ensinar determinados 
conteúdos, mas sobretudo, um ser professor comprometido com as 
transformações da sociedade, oportunizando aos alunos o exercício dos 
direitos básicos à cidadania”.

Seguindo na mesma direção, Imbernón (2010) ainda ressalta 
a formação continuada como fomento de desenvolvimento pessoal, 
profissional e institucional dos professores, elevando seu trabalho para 
transformação de uma prática. Dessa forma, a partir de estudos feitos 
pelo autor é relevante pontuarmos que essa transformação no contexto 
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escolar, elenca: 

O conhecimento profissional consolidado mediante a formação 
permanente apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e 
de competências de processamento da informação, análise e reflexão 
crítica em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, a decisão racional, 
a avaliação de processos e a reformulação de projetos (IMBERNÓN, 
2010, p. 75).

No entanto, pode-se compreender que o processo de formação 
continuada não se limita em apenas constructos teóricos, mas espera-
se que os professores participantes da formação continuada sejam 
autônomos, sejam capazes de estabelecer os conhecimentos com as novas 
tecnologias e com a reflexão da sua própria prática. Freire (1996) entende 
autonomia como a capacidade do aprendiz e sua liberdade de construir 
e reconstruir o ensino como importante, porém sem negar o papel 
fundamental do professor, que não é apenas o de ensinar o conteúdo, 
mas de criar possibilidades para a autopromoção ou construção do 
conhecimento.

Diante dos aspectos da formação de professores é relevante 
destacarmos, a partir dos estudos de Gatti (2008) que:

O problema da formação de professores começa na faculdade. Os 
docentes de pedagogia e das licenciaturas – de matemática, língua 
portuguesa, biologia etc. não sabem ensinar para quem dará aula. 
Isso porque eles mesmos não aprenderam como fazer isso. Para 
não dizer que a formação didática não existe, podemos dizer que 
ela é precária. A maioria dos futuros professores não aprende como 
lecionar. Não recebem na faculdade as ferramentas que possibilitarão 
que eles planejem da melhor forma possível como ensinar ciências, 
matemática, física, química e mesmo como alfabetizar. Muitos de 
nossos professores saem da faculdade sem saber alfabetizar crianças. 
É um problema grave” (GATTI, 2008, s/p). 

Nessa perspectiva, a autora ainda salienta que, a valorização da 
profissão de professor da educação básica passa pela própria formação dos 
docentes e pelas condições de carreira e de salários vinculadas a ela, bem 
como pelas condições concretas de trabalho nas escolas (GATTI, 2008).

Desse modo, surge a necessidade de pensarmos em investir 
em uma formação que faça o profissional aprender a lidar com todas 
essas questões e ainda que instigue ao professor a se constituir como 
profissional reflexivo, para que, de fato, possa contribuir para um ensino 
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de línguas, notadamente, orientado por princípios textuais e discursivos, 
contemplando os diferentes usos da linguagem e a multiplicidade de 
contextos sociais.

4 Considerações finais

No presente trabalho empreendido buscamos trazer à discussão 
a formação docente dando primazia ao pensar na formação inicial e 
continuada de professores de línguas, em uma perspectiva de viés social, 
fundamentada e ancorada pela teoria da Linguística Aplicada. Desse 
modo, problematizar uma discussão cujo papel principal refletir se os 
professores tanto em exercício quanto em formação estão aptos para 
desempenhar a função social que compete também ao âmbito escolar 
de transformar realidades no que tange ao ensino, principalmente de 
língua e linguagem. Consequentemente, trazer à superfície a dimensão 
social de aprendizagem a partir de instâncias vivas, como é o caso do teor 
social que deve suplantar a escola: de que se tenha um ensino de línguas 
levando-se em consideração a realidade de sua clientela pela abordagem 
de práticas metodológicas que competem ao professor exercer seu papel 
na sociedade ao refletir sobre as suas práticas de ensino. 

A importância de uma formação docente inicial ou continuada que 
busque se adequar às demandas de um “educar” na contemporaneidade 
com encaminhamentos a uma educação para a cidadania, uma vez que 
as mudanças na sociedade são vertiginosas, se mostra preponderante para 
que os docentes estejam atentos e preparados para as demandas sociais 
que possam surgir nas salas de aulas. 

Portanto, no tocante a formação de professores tanto inicial quanto 
continuada, é válido ressaltar que a mesma esteja permeada por questões 
atuais no que diz respeito ao ensino e aprendizagem de línguas. Assim, 
deve partir da premissa de uma formação docente que se efetive reflexiva, 
oportunizando a esse professor conhecimento teórico e prático, sendo 
isso, para além de se exercer somente uma profissão, contemplar também 
a sua prática como ator social que reflete sobre o seu agir pedagógico.

Por fim, enfatizamos no que diz respeito às práticas dos docentes, 
em consonância ao relevante papel da LA no ensino, que essas práxis 
também são responsivas, pois pressupõem corresponder a todos os que 
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fazem uso delas no lócus educacional, principalmente aos professores que 
trabalham com línguas.
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1 Considerações iniciais

Pensar na pesquisa em educação como ação-reflexiva da 
realidade que nos cerca, é pensar em atos formativos do 

docente permeados por ações dialógicas e interativas com o objeto de 
estudo (GOULART, 2016). Por isso, o ato de pesquisar requer um 
aprimoramento do olhar a partir de “[...] uma retina filtrante, pela qual 
se revela as singularidades do sujeito: as expressões verbais e nominais, 
os pensamentos, o discurso escolhido” (GOULART, 2016, p.3). Uma 
escrita que põe em evidência a singularidade do sujeito-professor, em 
delimites na composição de um texto acadêmico, que ao apresentar a 
pesquisa joga com palavras, expressões verbais e nominais, pensamentos 
e ideias, na elaboração do “discurso escolhido”.

Tendo em vista que a atividade de pesquisa envolve atos intensos e 
constantes de investigação, de seleção, de análise, de síntese, de reflexão, de 
relação teoria e prática, de inserção em discussões teóricas e metodológicas 
sobre um determinado tema, de leituras e de produção escrita, questiona-
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se: de que forma a pesquisa em educação pode contribuir para o processo 
de formação docente? Quais as relações entre as atividades de pesquisa 
e a ação-reflexão entre teoria e prática na formação docente? O que se 
compreende por um professor-investigador5?

 Em busca de respostas, neste texto apresentamos uma reflexão 
sobre a relevância da pesquisa na formação docente, indicando ao 
leitor uma discussão sobre educação e pesquisa na contemporaneidade, 
ressaltando o ato de educar pela atividade de pesquisa como uma ação 
formativa de conhecimentos, ou seja, consideramos a pesquisa tanto no 
aspecto educativo, quanto científico. Neste sentido, Paulo Freire (2014, 
p.30) afirma que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” e 
acrescenta que toda relação ensino-aprendizagem exige pesquisa, afinal, 
pesquisar é parte inerente da definição de ensinar. 

 Partindo do pressuposto de que a educação e o conhecimento 
científico são os eixos da mudança produtiva com equidade, vê-se que 
o currículo intensivo espera que o sujeito seja possuidor de uma “[...] 
competência questionadora reconstrutiva” que incorpora todo o seu 
processo de formação, tornando-o capaz não somente de inovar, mas 
sobretudo capaz de “humanizar a inovação”, afirma Pedro Demo (1997, 
p. 55).

 Dessa maneira, se considerarmos que, na esfera da educação 
básica, o currículo intensivo tem por objetivo a formação de sujeitos 
como cidadãos críticos e como profissionais atuantes a partir do 
desenvolvimento de suas competências, por isso a dimensão do processo 
de ensino ultrapassa a esfera curricular, pois, o ato de ensinar envolve 
o ato de questionar a realidade que nos cerca, ou seja, envolve o ato 
de pesquisar. Assim, destacamos as competências como a capacidade 
do sujeito em realizar algo, não se limitando à competitividade, mas 

5 Neste texto abordaremos a noção de professor-investigador conforme os estudos 
de Alarcão (2001, p. 2) “A noção de professor-investigador associa-se normalmente 
a Stenhouse e a sua origem situa-se nos anos 60. Embora a designação de professor-
investigador tenha ficado associado a Stenhouse, o que é verdade é que desde os anos 
30 que vêm surgindo vozes na defesa dos professores como investigadores da sua acção, 
como inovadores, como autodirigidos, como observadores participantes. Esta concepção 
encontra-se efectivamente na obra de John Dewery que considera os professores como 
estudantes do ensino. Porém não se apresenta tão trabalhada com em Stenhouse, razão 
pela qual se associa a noção de professor-investigador a Stenhouse”.
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tornando-se então, oportunidade de aprendizagem, que implica em 
realizar com “[...] qualidade formal (inovação pelo conhecimento) e 
política (intervenção ética e cidadania)”, como explica Demo (1997, p. 
55). 

Desse modo, ao falarmos da educação e conhecimento científico 
como eixos do processo de mudança do sujeito, trazemos para a reflexão 
o processo formativo da docência pela atividade investigativa. Tomando 
como referência a discussão sobre um currículo intensivo, vê-se que 
o professor atua com e sobre um currículo, por isso, segundo Isabel 
Alarcão (2001, p.2), “[...] as inovações não se fazem por decreto, requer 
dos professores um espírito de pesquisa próprio de quem sabe e quer 
investigar e contribuir para o conhecimento sobre a educação”. Se a 
formação docente acontece não somente com o intuito de informar, 
mas de formar indivíduos capazes de intervir de forma significativa no 
contexto social, de que forma as ações formativas repercutem no incentivo 
de um professor-investigador?

Para a composição de uma reflexão teórica sobre a pesquisa no 
processo de formação docente, buscamos como aporte os estudos de 
Demo (1997) sobre educação e pesquisa, de André (2012), Lüdke (2005) 
e de Alarcão (2001) sobre a pesquisa na formação de um professor-
investigador, entre outros autores que contemplam as temáticas. E 
ainda, para uma melhor organização da reflexão proposta, discutiremos, 
inicialmente, a docência o campo de atuação e em seguida uma reflexão 
embasada nos conceitos sobre o processo de formação do professor-
investigador. 

2 Docência e o campo de atuação

Será possível se referir ao trabalho docente dentro de uma 
visão dicotômica, na qual professores que se ocupam do mecanismo 
de educação escolar, imersos diretamente no processo de ensino e 
aprendizagem, assumam uma atitude mais prática frente aos desafios 
educacionais, enquanto o professor-pesquisador adota uma postura mais 
teórica, se preocupando menos com as relações didáticas e acadêmicas 
que permeiam o universo escolar?

Libâneo (2005) destaca que “Os educadores, tanto os que se 
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dedicam à pesquisa quanto os envolvidos diretamente na atividade 
docente, enfrentam uma realidade educativa imersa em perplexidades, 
crises, incertezas, pressões sociais e econômicas, relativismo moral, 
dissoluções de crenças e utopias”. Podemos, a partir da afirmação do 
autor, começar a debater o questionamento acima levantado, a respeito da 
dicotomia a princípio, que poderá vir cingir a ação/reflexão do trabalho 
docente, quer seja, na linha de frente com os alunos ou para aqueles que 
estão na pesquisa acadêmica.

Um dos primeiros gargalos encontrados pelos professores não 
pesquisadores é a própria realidade da sala de aula, que necessita de 
resultados imediatos e pontuais, pois frente a elas estão questões ligadas 
a procedimentos qualitativos que visem o desenvolvimento integral 
do aluno. Tendo em vista que os dispositivos educacionais buscam ou 
deveriam buscar o desenvolvimento humanizado do seu público e, como 
essa relação requer uma responsabilidade social e ética, pode-se apontar 
que ela requer não apenas o dizer (reflexão), porém, o como fazer (ação).

Nessa vertente, é plausível dizer que docentes não pesquisadores, 
a princípio requerem uma didática concretamente voltada à ação, à 
prática, o saber fazer de forma efetiva, para que sejam atingidos diferentes 
sujeitos, de formas variadas. No entanto, subentende-se também que o 
pensar e a reflexão se fazem indispensáveis para que a prática possa fluir 
coerentemente com as demandas do corpo discente e da sociedade como 
um todo.

Por outro prisma, o professor investigador procura na própria 
sala de aula, questionamentos possíveis de serem pesquisados, ou mesmo 
refletidos, para que possam ser futuramente colocados em práticas, as 
quais visem favorecer, acima de tudo, os sujeitos que se empenham na 
apreensão do conhecimento, no desenvolvimento de suas capacidades 
e habilidades, a fim de virem a se tornar agentes transformadores dos 
contextos sociais nos quais se encontram inseridos.

Diante dessas ideias e, a fim de serem elucidadas novas reflexões, 
é possível destacar que “Nenhum investigador e nenhum educador 
prático poderá, pois, evadir-se da pedagogia, pois o que fazemos quando 
intentamos educar pessoas é efetivar práticas pedagógicas que irão 
constituir sujeitos e identidades” (LIBÂNEO, 2005, p. 16). A partir 
dessas implicações podemos salientar que a constituição dos sujeitos 
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enquanto seres sociais possui uma significativa relação com as propostas 
desenvolvidas em sala de aula, estas, empreendidas e mediadas pelos 
professores em prol do desenvolvimento dos alunos. Deste modo, 
podemos dizer que as práticas pedagógicas, atreladas a teorias que aguçam 
e motivam reflexões a respeito desses “fazeres docentes” são expressamente 
importantes para a educação e, por isso, devem fazer parte da formação 
continuada dos educadores, visto que corroboram para um ensino atento 
à heterogeneidade estudantil e, consequentemente, social.

3 O processo de formação de um professor-investigador 

Segundo os estudos de Zeichner (2002), desde o final dos anos 
80, fortalece-se um movimento internacional, que, como uma reação 
contra a perspectiva dos professores como técnicos, coloca em questão a 
formação de professores e a organização do trabalho docente. Falar de um 
professor reflexivo e de sua própria prática adentra-se em um campo de 
muitas discussões teóricas, sendo que além de defender que os professores 
deveriam assumir um papel mais ativo na formulação das intenções e 
fundamentos de seu trabalho ou no desenvolvimento das políticas de 
educação, em algum momento, esse movimento atinge uma dimensão 
maior. 

A pesquisa ou os estudos realizados na e sobre a prática educativa, 
tornam-se uma experiência formativa fundamental que permite o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e política do docente. Nesse 
contexto, as noções de “prático-reflexivo” e “professor-pesquisador” 
desenvolvem-se e vêm amparando o debate entre professores, formadores 
de professores e pesquisadores sociais (BORTOLINI, 2009).

Ao trazermos a reflexão para o processo de ensino e aprendizagem, 
temos a concepção de professor como um pesquisador de seus próprios 
atos educativos. Partindo desta reflexão, os estudos de Alarcão (2001), 
descrevem uma definição de professor-investigador a partir de dois 
princípios: o primeiro de que a ação investigativa está inclusa na formação 
profissional do docente, de modo que todo o professor se constitui um 
investigador, isso porque a sua investigação tem íntima relação com a sua 
função de professor. O segundo, por sua vez, direciona-se ao processo 
de formação de professores como um exercício crítico e reflexivo da sua 
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prática, numa perspectiva “experiencial-investigativa”. Para Alarcão (2001,  
p. 6), a formação de um professor-investigador implica em “desenvolver 
competências para investigar na, sobre e para a ação educativa e para 
partilhar resultados e processos com os outros, nomeadamente com os 
colegas”.

Outros autores trabalham com o conceito de professor-
pesquisador, em proximidade ao conceito de professor-investigador. 
André (2012), afirma que há um consenso de que a pesquisa é essencial 
na formação do professor. Para a autora existe a ideia de que a pesquisa 
deve ser parte do trabalho do professor, porém, questiona-se como 
essa realidade deve acontecer. Um exemplo dessa realidade implica na 
possibilidade de o professor se envolver em projetos de pesquisa na escola 
e em sala de aula. Para a autora, um professor-pesquisador se constitui em 
seu próprio exercício de magistério, aprendendo a pesquisar ministrando 
suas próprias aulas, em busca de novos conceitos, ideias e atividades em 
processo dinâmico e constante, pois são ações que mudam, transformam-
se ano após ano. 

Dessa forma, ambas as autoras destacam que essa valorização do 
professor como pesquisador é recente, com início no final dos anos 80 
e fortalecendo-se nos anos 90. Assim, André (2012) cita Demo e Lüdke 
como autores nacionais que fortaleceram este movimento de formação 
do professor-pesquisador, sendo que, para a autora, Demo defende a 
pesquisa como um princípio científico e educativo e já Lüdke oferece 
uma argumentação em favor da combinação entre a pesquisa e a prática 
do trabalho e na formação de professores. 

No âmbito internacional, também existem propostas que 
contribuem para fortalecer deste caminho. De acordo com André 
(2012), nos Estados Unidos destaca-se a valorização da “colaboração 
da universidade com os profissionais da escola para desenvolver uma 
investigação sobre a prática” (ANDRÉ, 2012, p. 56). No Reino Unido, 
as propostas mais divulgadas são as que consideram “o professor como 
investigador de uma prática”, além da existência de uma proposta que 
“defende a autor reflexão coletiva e a investigação-ação no sentido 
emancipatório”, complementa a autora. 

Dessa maneira, observa-se que há uma dinâmica, também 
compreendida como experiência ou exercício, em que o professor, ao 
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elaborar uma estratégia didática para ensinar e explicar conteúdos e 
resultados, bem como incorporar os questionamentos e contribuições 
dos alunos, faz com que os seus próprios saberes se transformem. 
Assim, entende-se que este profissional, o professor-investigador, é um 
profissional que busca, procura, questiona e que se mantém interessado e 
inquieto, para não somente educar, mas, assim, educar-se. Freire (2014) 
assegura a continuidade de um ensino que se busca, que se (re)procura, 
tendo em vista que se ensina porque se busca algo, porque se indaga, 
porque indaga-se a própria prática, assim “[...] pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar e anunciar a novidade” 
(FREIRE, 2014, p. 30-31). 

Nota-se que o professor deve escrever e pesquisar, ser autor de textos 
e, assim, encorajar e ser exemplo aos seus alunos, para que estes também 
pesquisem e questionem, aprendam a fundamentar e a argumentar. De 
acordo com Demo (2016), é diante deste cenário que o aluno aprende 
a elaborar, aprende a ser autor, torna-se sujeito de seus próprios textos. 
Além disso, destaca-se o fato de que o aluno de um professor-pesquisador 
tem a oportunidade imediata de usufruir do contato com os saberes 
científicos recentemente descobertos pelos próprios professores. 

Da mesma maneira, essas variadas propostas apresentam em 
comum o fato de enfatizarem e valorizarem a articulação entre os saberes 
adquiridos a partir da experiência e da reflexão crítica, bem como entre 
a teoria e a prática na formação docente para aperfeiçoar a prática 
(ANDRÉ, 2012). 

Conceitua-se o professor-pesquisador como sendo o que leva este 
futuro professor a realizar um trabalho prático ou a realizar uma atividade 
de estágio que envolve a coleta de dados e a análise destes dados. Além 
disso, significa levar este futuro professor a desenvolver e a implementar 
projetos ou ações na escola (ANDRÉ, 2012). Dessa maneira, é importante 
que o professor se veja como um pesquisador e assuma essa postura 
perante seus alunos. 

Em entrevista, Demo (2016) assegura que quem não sabe 
pesquisar também não sabe educar, vez que é a pesquisa que dá origem 
à docência, daí a necessidade de tornar-se autor para ser capaz de ser 
professor. Nesse sentido, o educador atua melhor quando pesquisa. Vê-
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se que não é a autoridade que faz ciência, mas sim o argumento, o qual 
nasce como um fruto da realização de pesquisas mediante a experiência e 
trajetória, passando por todos os seus processos, leituras, reflexões, escolha 
de métodos e teorias. Ao pesquisar, tanto o professor quanto o aluno 
aprendem a fundamentar sem se tornarem “donos da verdade”, ou seja, 
sem modéstia, sem domínio, consolidando ideias e, ainda, escutando o 
outro.

Considerando-se tudo o que é pesquisa, seus procedimentos, 
envolvimento exigido para a sua realização entre outros elementos, 
questiona-se a realidade do professor para cumprir com todas essas 
exigências. Para André (2012) é preciso que haja uma disposição pessoal 
do professor para investigar e para questionar. É necessário que ele saiba 
formular problemas e selecionar métodos e que seu ambiente de trabalho 
seja favorável à formação de grupos de estudos. Além disso, é necessário 
que o professor disponha de tempo e espaço para fazer pesquisa, que ele 
tenha acesso à materiais e fontes de consulta. 

Sendo assim, esperar que os professores se tornem pesquisadores 
sem ao menos oferecer condições necessárias para sua formação, significa 
minimizar a capacidade de produção de conhecimento do docente, bem 
como subestimar pelo peso das demandas de seu trabalho cotidiano, 
acreditando na inviabilidade de se produzir um trabalho científico de 
qualidade.O reconhecimento da capacidade reflexiva dos educadores deve 
ser o ponto de partida fundamental para qualquer projeto de formação 
pela pesquisa, uma vez que tomar a reflexão em si mesma poderia levar a 
uma concepção ingênua de pesquisa (LÜDKE, 2005).

Um exemplo disso, reside na relação entre reflexão e pesquisa. 
A reflexão na e sobre a ação é uma estratégia que pode servir para os 
professores problematizarem, analisarem, criticarem e compreenderem 
suas práticas, produzindo significado e conhecimento que direcionam 
para o processo de transformação das práticas escolares. Entretanto, 
segundo Lüdke (2005), assumir a postura de reflexão da prática não é 
sinônimo de pesquisa e o professor reflexivo de atuação na sala de aula pode 
produzir conhecimento sem necessariamente ser um pesquisador, mas o 
fato de atuar como pesquisador em processos de formação continuada ou 
em programas de pós-graduação strictu senso amplia sua capacidade de 
reflexão da prática, isso porque ao desenvolver uma pesquisa, o professor 
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“[...] avança, indo ainda além da reflexão, do ato de debruçar-se outra vez 
para entender o fenômeno, encurta a distância que o separa do trabalho 
de pesquisar, que apresenta, entretanto, outras exigências, entre as quais a 
análise à luz da teoria” (LÜDKE, 2005, p. 90).

4 Considerações finais 

Pensar na pesquisa como campo de formação de professor-
pesquisador abre espaço para duas grandes reflexões: a primeira diz 
respeito à pesquisa na prática pedagógica, uma vez que, segundo Torres 
(1999), a sala de aula pode ser pensada como um campo de pesquisa pelo 
professor, tendo em vista o docente como um sujeito com capacidade 
de pensar, planejar, argumentar, sintetizar, aplicar, avaliar e/ou redefinir 
a ação. Para Torres (1999) e Lüdke (2005), a formação de um professor 
reflexivo perpassa a consideração dos conhecimentos que tem da prática 
pedagógica, o que permite uma escrita crítica e reflexiva das situações 
vivenciadas no contexto educativo. 

A segunda reflexão refere-se à pesquisa sobre a prática pedagógica 
que, em sua maioria, é desenvolvida por pesquisadores acadêmicos, 
que pensam e problematizam a realidade escolar, o contexto da sala de 
aula, as atividades pedagógicas, materiais didáticos, a atuação docente, 
entre outras, a partir do crivo teórico e metodológico de uma pesquisa 
acadêmica.Nesta última, consideramos que quando o professor atua 
também como pesquisador acadêmico, quando amplia seus processos 
de formação em programas de pós-graduação strictu senso, potencializa-
se a atuação de professor-investigador da própria prática ou de uma 
determinada realidade escolar. 

Por meio da realização de pesquisas relacionadas às próprias 
práticas e também a outras distintas, o professor desenvolve a capacidade 
de inovação e se propõe a realizar metodologias alternativas. Desse modo, 
é possível que o conhecimento e a promoção do ensino e da aprendizagem 
sejam ampliados e, com isso, métodos arraigados e não eficazes podem 
ser substituídos por outros condizentes com as diferentes demandas e 
realidades referentes ao contexto de atuação de cada docente.

Diante do exposto, podemos afirmar que por meio das pesquisas 
o processo de desenvolvimento da consciência crítica, tanto do professor, 
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como também de seus alunos, atinge avanços significativos para suas 
formações e concepções enquanto pessoas. Assim, novos olhares, 
percepções e ideias são vislumbrados, tendo como base o exercício 
contínuo da pesquisa, da prática voltada para o saber científico e da 
ciência promotora de melhorias para os mais diversos âmbitos, dentre 
eles, a educação.

Enfim, podemos dizer que a pesquisa traz uma bagagem 
argumentativa da vivência de situações, que permite um olhar para além 
dos dados empíricos, além de consentir para uma reflexão sensibilizada 
pela experiência, bem como ampliar a relação entre o repertório teórico 
e os procedimentos de análise dos dados. Nessa perspectiva, a atuação 
do professor-investigador com e sobre sua pesquisa desencadeia delimites 
para as discussões teórico-metodológicas da prática investigativa e, por 
isso, admite que o professor supere limites ao ampliar sua capacidade 
argumentativa, relacionar fatos e ideias, ativar ações de leitura e de escrita, 
abrindo caminhos para uma ação-reflexiva constante, impulsionando-o 
para um saber que vai além de si mesmo...
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1 Introdução

Na contemporaneidade social, na qual todos nós estamos 
imersos a Inclusão, é um desafio que se faz constante a ser 

alcançada, pois a cada dia as subjetividades de cada sujeito tornam-se 
mais presentes e evidentes em nosso cotidiano e, por conseguinte, isso 
incide no locus educacional.
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Nessa perspectiva, uma educação que se coaduna inclusiva, tem 
que colaborar para a garantia à promoção e acessibilidade a todos os que 
fazem uso dela. Dessa forma, ela tem que buscar adquirir e desempenhar o 
relevante papel de funcionalidade e, que para além disso, busque romper 
com velhos paradigmas, bem como estigmas educacionais no que tange 
à inclusão, levando-se em consideração, crucialmente, às especificidades 
de cada sujeito.

Discorrendo sobre a temática da inclusão, a Declaração de 
Salamanca (1994) pontua que a inclusão “é um direito assegurado por 
lei, é sobremaneira, um acesso à cidadania e deve ser executada, sendo 
o ambiente escolar [...], caminho rumo a uma escola na qual todas as 
crianças devem ter um lugar, independentemente das suas diferenças”.  

Em face do exposto, é necessário considerar que no contexto 
educacional a inclusão, é de suma relevância, pois esses ambientes são 
compostos por uma pluralidade de discentes que comportam cada 
um a seu modo a diversidade. Cabe mencionar que um ambiente, 
primordialmente, humanizado torna-se fundamental para a educação, 
pois pressupõe atender à diversidade. Assim, as transformações pautando-
se da inclusão, possibilitam ao discente o acesso, a permanência e a 
qualidade à educação em diferentes níveis de ensino (educação básica, 
graduação e pós-graduação) que é direito de todos os brasileiros. 

Dessa forma, as instituições de ensino e os professores precisam 
se transformar às distintas condições de aprendizagem às especificidades 
garantido a inclusão em todas as atividades propostas, bem como criando 
acessibilidade no currículo e na educação (GIROTO et. al., 2018). Neste 
ínterim, o docente adquire um importante papel que pode possibilitar 
um olhar ressignificado, acolhedor e não segregador no que se refere às 
suas práticas pedagógicas e metodológicas perante às questões inclusivas. 

Nessa perspectiva, este capítulo objetiva refletir sobre a 
importância da formação de professores do magistério superior ante a 
essa emblemática e relevante temática: a formação docente e a inclusão. 
Na qual abordaremos no primeiro tópico, os aspectos políticos que 
tensionam as proposições de formação docente tendo como enfoque 
a Educação de Surdos. No segundo momento, discutiremos sobre 
as políticas públicas, como instrumento de seguridade de direitos e 
implementações na formação de professores em Libras. E, no terceiro 
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tópico, abordaremos quanto aos estigmas vivenciados pela comunidade 
Surda e as possibilidades de ressignificação de percepção docente na 
prática pedagógica. 

Nesse sentido, espera-se que este trabalho possa elucidar quanto os 
processos de formação de professores e ressignificar a prática-metodológica 
adotada pelos docentes frente à Inclusão de Surdos, na qual contemplem 
as diversas esferas educativas e, com isso, permitir possibilidades para 
uma educação realmente acessível e equânime a todos. 

2 Inclusão de surdos: aspectos políticos e formação docente

A Educação dos Surdos está associada a uma série de aspectos 
que influenciam, direta e/ou indiretamente, no processo de ensino e 
aprendizagem desse público, ao qual dentre esses se destaca: o preparo e o 
papel do docente (SANSÃO, 2020). Neste tópico, abordaremos questões 
relacionadas às propostas de políticas públicas de formação do professor 
do magistério superior, além das especificidades associadas a sua prática 
frente à estudantes Surdos.

A educação assume papel importante no que se refere a formação 
de sujeitos, dentro do contexto sociocultural (VIGOTSKI, 2009). No 
âmbito acadêmico, o estudante além de compreender diversos quesitos 
voltados para áreas específicas, consegue em meio ao processo de ensino e 
aprendizagem, desenvolver características de cunho ético e cultural, o que 
se inicia na educação básica e perdura até o nível superior. Entretanto, 
para que esse processo seja eficaz, é necessário que independentemente, 
do nível de ensino, haja uma formação de professores para atuar ante à 
heterogeneidade de perfis de aprendizagem existente no âmbito escolar, 
especialmente quando o referido processo é realizado sob a perspectiva da 
educação inclusiva.

Rodrigues (2005) ao definir os processos de inclusão dos Surdos, 
explicita que, normalmente, para que o sujeito seja inserido na sociedade, 
ele precisa fazer todo um esforço para se incluir, gerando uma espécie de 
adaptação para sua inserção social, ou seja, o sujeito nesse contexto, precisa 
se modificar ou “normatizar” para fazer parte da sociedade. No entanto, 
essa realidade precisa ser modificada a fim de que essa responsabilidade 
de adaptação e inclusão passe a ser compartilhada com a sociedade, e não 
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apenas a do sujeito.
Considerando a especificidade dos estudantes Surdos, têm-se 

realizado diversas propostas de Políticas Públicas voltadas para a educação 
dos Surdos com fins à inclusão em instituições de ensino. Dentre essas, 
destacamos a Lei 10.436/02, ao qual oficializa a Libras como meio legal 
de expressão e comunicação dos Surdos. (BRASIL, 2002). Acresce-se 
a isso, outro dispositivo legal de suma importância nessa discussão, é 
a promulgação do Decreto 5.626/05, que estabelece a obrigatoriedade 
do componente curricular de Libras no ensino superior nos cursos 
de formação de professores, bem como optativa para os cursos de 
bacharelado (BRASIL, 2005). Além disso, esse Decreto reafirma o direito 
da comunidade Surda ao acesso à Educação de qualidade que contemple 
suas especificidades, o que perpassa a inclusão em todos os níveis. 

Nas últimas décadas as discussões acerca da Educação de Surdos 
vinham encaminhando em torno de sua inclusão na educação básica, 
entretanto, diante desse amparo legal, percebe-se uma crescente do 
número de estudantes Surdos ingressos no ensino superior. Segundo 
Daroque (2011) a comunidade Surda vem conquistando espaço no nível 
superior, no entanto, o ingresso desses indivíduos nas instituições de nível 
superior ainda, é pouco subsidiado por Políticas Públicas, o que os têm 
gerado uma série de problemas relacionados à inclusão. 

Quando nos referimos a propostas voltadas a educação inclusiva, 
observamos maiores esforços investidos na educação básica, porém, 
estende-se atualmente também para a Universidade. As pessoas com 
necessidades educacionais especiais buscam a formação acadêmica, a 
fim de obter acesso ao mercado de trabalho que exige cada vez maior 
especialização, superando assim suas desvantagens que, embora 
sejam tidas como naturais, são construídas socialmente, isto é, são 
arbitrárias (EIDELWEIN, 2005, p. 2).

Nesse sentido, a comunidade Surda vem ganhando espaço no 
ensino superior. Segundo Daroque (2011) apesar do número de Surdos 
no ensino superior ainda ser pequeno, considerando o número de 
ingressos ouvintes, esse vem aumentando graças aos movimentos sociais. 
No entanto, Almeida (2015) acrescenta que apesar desse aumento 
exponencial quanto ao acesso à educação, muitos percalços também são 
identificados neste processo de inclusão que perpassa todo o transcurso 
estudantil dos Surdos, até mesmo em instituições de ensino, ditas 
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inclusivas. 
Para que haja a garantia de ingresso e, acima de tudo, permanência 

de estudantes Surdos nas instituições de nível superior, é necessário que 
haja um conjunto de adaptações no intuito de subsidiar o processo de 
inclusão. Todavia, essas adaptações não se resumem apenas as questões 
instrumentais/estruturais mas, acima de tudo, no preparo dos docentes 
para lecionarem para esse público, tendo em vista que esses profissionais 
possuem um papel importante na mediação da aprendizagem.

É importante salientar que em geral, o principal aspecto que 
tem mais prejudicado a acessibilidade aos discentes Surdos é a barreira 
comunicacional, ou seja, a diferença linguística entre professores ouvintes 
e Surdos (ALMEIDA, 2015). Assim, para a efetivação da inclusão e, 
por conseguinte, a quebra dessa barreira, faz-se necessário refletir acerca 
da formação em Libras desses professores, conforme proposto pelos 
dispositivos legais.Dessa forma, a seguir apresentaremos uma discussão 
tendo como enfoque as políticas públicas a fim de dirimir os efeitos da 
segregação e, por sua vez, implementar práticas inclusivas na Educação, a 
considerar, o ensino superior.

3 As políticas públicas como base para a formação docente

O processo de formação de professores no Brasil vem sofrendo 
uma série de transformações. Ademais, o fator tensionador refere-se 
às mudanças dialéticas dos contextos nos quais os cursos de formação 
estavam inseridos ao longo das últimas décadas, reformulando, por sua 
vez, tanto a visão quanto às práticas pedagógicas e metodológicas.  Nessa 
direção, muitas dessas reformulações são resultantes de mudanças de 
perspectivas educacionais, exercendo influência nas implementações de 
medidas legais associadas à Educação. 

 No que tange em referência as questões históricas associadas aos 
diferentes contextos do processo de formação docente nos últimos anos, 
Eidelwein (2005) afirma que, antigamente muitos docentes universitários 
não possuíam formações específicas nas áreas de ensino, o que começou 
a mudar com o tempo. Assim, com a implementação dos cursos de 
licenciaturas específicos a área de atuação como, por exemplo: Letras, 
Matemática, Geografia, História, dentre outros, mudou-se também 
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o processo formativo, reafirmando a premência de aperfeiçoamento 
para o atendimento frente às necessidades dos estudantes e do sistema 
educacional.

 Além disso, com a proposição de novas propostas educacionais 
tensionadas pela implementação de políticas públicas, a Educação 
reestruturou-se em todos os níveis, o que inclui os professores do magistério 
superior. Eidelwein (2005) menciona que na década de cinquenta surgem 
às primeiras políticas públicas voltadas para qualificação do docente do 
nível superior, com a fundação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES).Vale ressaltar que anos mais tarde, 
são implementadas mais políticas públicas relacionadas à formação 
docente, dentre essas a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional de 1996, as quais estabelecem o direito 
de todos à educação, dando um impulsionamento a democratização de 
acesso (BRASIL, 1988, 1996). Posteriormente, com o objetivo de formar 
profissionais para as carreiras emergentes e o aumento da oferta de vagas 
nas universidades, foi-se percebendo a necessidade do aperfeiçoamento 
da formação, especificamente, do docente universitário, que passa a 
ocorrer em cursos de formação strictu-sensu e lato-sensu.

Essa reflexão chama atenção principalmente pelo fato dela estar 
associada a um desafio encontrado pela grande maioria dos docentes ao 
ingressarem na sala de aula, sendo esta a necessidade, que segundo Tardif 
(2002), todo professor tem, que é a de “contemplar a todos”. Neste sentido, 
a inclusão de Surdos na Universidade, “exige um redimensionamento na 
formação do professor universitário, o que implica em um investimento 
das Instituições de Ensino na proposição de uma Pedagogia Universitária 
que invista na formação dos professores contemplando o paradigma da 
inclusão” (EIDELWEIN, 2005, p. 1).

Dessa forma, a presença de estudantes Surdos, tende a mudar 
o contexto universitário, influenciando na formação de professores do 
magistério superior. Logo, a pedagogia universitária transforma-se e, 
consequentemente, desenvolve-se historicamente, sendo condicionada 
por aquisições científicas, especialmente na área da pedagogia, mas 
também sobre a ordem jurídica, intimamente implementada pelas 
políticas oficiais do Estado. Essa referida pedagogia universitária propõe a 
reflexão quanto à formação de professores do magistério superior, ou seja, 
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a atuação ligada aos cursos de licenciatura ou bacharelado, na proposição 
da compreensão das necessidades e das especificidades de cada estudante 
em prol da elaboração de estratégia pedagógica que contemple a todos.

Além disso, conforme explicitado anteriormente, ressaltamos que 
com a promulgação do Decreto 5.626/05 estabeleceu-se a inserção do 
componente Libras nos cursos de formação docente, na qual estabelecia 
um prazo de dez anos para que as instituições se adequassem a essa 
normativa (BRASIL, 2005). Em meio a esse contexto, pressupõe-se 
que a partir de 2015, todos os cursos de licenciatura, pedagogia e 
fonoaudiologia já haviam inserido a disciplina na grade curricular. 
Logo, com a implementação dessa política propõe que esses futuros 
profissionais compreendam a Surdez sob uma visão sócio-antropológica5, 
e, consequentemente, adquiram um olhar estético quanto a prática 
docente. Nota-se a importância da inserção do componente curricular 
Libras, pois muitos desses futuros professores terão seu primeiro contato 
com questões relacionadas a educação dos Surdos nessa disciplina. 

No entanto, apesar da inserção da Libras como componente 
curricular, seja obrigatório nos cursos de formação docente, ela não esteve 
presente na formação de muitos dos professores que hoje estão em âmbitos 
escolares isso, porque a formação desses docentes antecede a sanção do 
Decreto 5626/05. Nesse sentido, Almeida (2015) assevera que, apesar 
de alguns docentes tentarem, em um primeiro momento, “adaptar” suas 
aulas para lecionarem a estudantes Surdos, esses têm desistido, alegando 
não terem competências formativas e pedagógicas para atuarem com esse 
público.

À vista disso, para que se tenha uma aprendizagem efetiva, torna-
se necessário que se disponha de práticas pedagógicas e metodológicas 
concatenadas a formação em Libras, objetivando a construção de 
possibilidades de ensino e apropriação de conhecimentos, no qual o 
docente sinta-se qualificado para atender as especificidades dos estudantes 
ouvintes e Surdos. Segundo Sansão (2020), compreender as especificidades 
dos sujeitos Surdos no que se refere à história, à cultura e ao atual contexto 
em que vivem, é de extrema importância, especialmente quando trata-se 
do processo de formação docente. Além disso, esse conjunto percepções 

5 Abordaremos mais sobre esse conceito no próximo tópico.
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e concepções podem contribuir no desenvolvimento de competências 
didáticas, de forma a estimular características intrínsecas, que vão além 
de saberes específicos, sejam eles relacionados às áreas das exatas, das 
biológicas, das humanas, dentre outras.

Nesse ínterim, os docentes assumem um papel de extrema 
importância no processo de inclusão dos Surdos no ensino superior, sendo 
que, provavelmente, eles serão uma das primeiras pessoas com as quais o 
estudante estabelecerá vínculo em sala de aula. Mas, para que o professor 
consiga estabelecer um vínculo com esse estudante e, consequentemente, 
estabelecer-se como docente, faz-se necessário que este esteja preparado, o 
que se dá pelo produto da experiência e da formação adquirida nos cursos 
de graduação e pós-graduação. 

No entanto, segundo Pletsch (2005), mesmo com existência 
de um dispositivo legal como o Decreto 3298/99 e da Portaria nº 
1793/94, que recomenda a inclusão da disciplina Aspectos ético-político-
educacionais da normalização e integração da pessoa com deficiência, 
percebe-se através da referida implementação Legal, a possibilidade de 
inclusão de componentes voltados para a educação inclusiva. Entretanto, 
ao problematizamos o fato dos programas de pós-graduação, em grande 
parte, não possuírem uma disciplina que discuta aos processos de 
aprendizagem, bem como didáticos no que tange à Educação Especial, 
com enfoque à Educação de Surdos. Mesmo que superficialmente, em 
um componente como esse, o docente em formação poderia ter acesso 
às peculiaridades históricas e educacionais de públicos distintos, como a 
comunidade Surda. 

No que se refere a necessidade de professores preparados para 
lidarem com públicos específicos, Almeida (2015, p. 51) salienta que, 
“vale pontuar a necessidade urgente de formação de um conjunto de 
saberes político-pedagógicos para a constituição de um corpo de expertise 
a fim de que práticas relacionadas à propagação da política instituída 
sejam garantidas.” 

4 Dos estigmas às potencialidades frente à inclusão de surdos

 Em seus estudos sobre estigma, Goffman (1988) estabelece que 
esse conceito se refere uma concepção predefinida do sujeito, sem que 
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esse tenha condições de mostrar seus reais atributos levando, por sua vez, 
a marca de exclusão e preconceito. Para o autor, os estigmatizados tendem 
a reabilitação na proposição de aproximarem as crenças de normalidade. 
Assim, 

nos interessa compreender como “o estigma e o esforço para 
compreendê-lo ou consertá-lo fixam-se como parte da identidade 
pessoal” (GOFFMAN, 1988, p. 76), ou seja, como o estigmatizado, 
e estamos nos referindo neste estudo especificamente aos surdos, 
desenvolve ao longo de sua vida estratégias para esconder ou 
eliminar os estigmas que lhes atribuíram e, se a sua autoafirmação 
enquanto surdo e não deficiente, e concomitantemente, a luta pelo 
reconhecimento de sua língua como uma construção identitária pode 
advir dessa relação (SANTOS, 2016, p. 6).

Nesse sentido, a formação de professores pode contribuir para 
quebra de estigmas ou não, a depender da postura que o docente adota no 
âmbito acadêmico. Glat e Nogueira (2003) relatam que os saberes docentes 
podem configurar-se em uma ação cíclica, repetitiva e desvinculada da 
realidade dos estudantes, o que faz com que se mantenha a mesma prática 
alienada. Cabe ainda mencionar que os referidos autores acrescentam que 
muitos docentes agem dessa forma, por terem participado de cursos de 
formação que não os propiciam um olhar sensível às diferenças e que 
lhes oportunize estruturar sua própria prática pedagógica, para atender as 
distintas formas de aprendizagem dos estudantes. 

Por consequência, muitos professores trazem consigo alguns 
estigmas cristalizados a partir de uma visão clínico-terapêutica da Surdez, 
considerando os Surdos como deficientes os quais precisam de reabilitação 
para adaptar-se a normalidade. Isso, advém da concepção cristalizada de 
que havia um processo de ensino e aprendizagem “normal” e “saudável” 
para todos os sujeitos. Contudo, aqueles que apresentassem algum tipo 
de desvio padrão, como, por exemplo: dificuldade de aprendizagem 
ou deficiência, eram considerados “anormais”, eufemisticamente 
denominados de alunos especiais. Essa concepção de normalidade gerou 
duas modalidades no processo de ensino e aprendizagem: a “normal” e a 
“especial” (GLAT; NOGUEIRA, 2003). Nesse sentido, percebe-se uma 
espécie de segregação dos estudantes Surdos no sistema educacional. 

Portanto, faz-se imprescindível uma ressignificação desses 
estigmas, transformando-os em potencialidades da comunidade Surda. 
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Nessa direção, isso dá-se pela transformação de perspectivas, perpassando 
pela visão sócio-antropológica da Surdez, na qual o docente adquire uma 
consciência de que os Surdos são sujeitos em potencial e que interagem 
com o mundo a partir das experiências visuais. “No modelo sócio-
antropológico, concebe-se a surdez como uma diferença, e não como 
mera deficiência como no modelo clínico-terapêutico” (RODRIGUES, 
2008, p. 60).  Considerando essa perspectiva, os Surdos passam a ser 
vistos como

uma comunidade lingüística minoritária caracterizada por 
compartilhar uma língua de sinais e valores culturais, hábitos 
e modo de socialização próprios. A língua de sinais constitui o 
elemento identificatório dos surdos, e o fato de constituírem-se 
em comunidade significa que compartilham e conhecem os usos e 
normas de uso da mesma língua, já que interagem cotidianamente em 
um processo comunicativo eficaz e eficiente. Isto é, desenvolveram as 
competências lingüística e comunicativa – e cognitiva – por meio 
do uso da língua de sinais própria de cada comunidade de surdos 
[…] A língua de sinais anula a deficiência lingüística conseqüência da 
surdez e permite que os surdos constituam, então, uma comunidade 
lingüística minoritária diferente e não um desvio da normalidade 
(SKLIAR, 1997, p. 141).

Corroborando a esse ponto de vista, Gesser (2009, p. 66-
67) explicita que “a surdez como deficiência pertence a uma narrativa 
assimétrica de poder e saber; uma ‘invenção/produção’ do grupo 
hegemônico que, em termos sociais, históricos e políticos, nada tem a 
ver com a forma como o grupo se vê ou se representa [...]”. Pautados nas 
políticas de valorização da Libras no processo de formação de professores, 
a saber do magistério superior, os surdos têm objetivado reconstruir 
novos sentidos acerca da sua condição linguística, reconhecendo-os como 
sujeitos em potencial. 

Portanto, refletindo acerca dessas questões atreladas historicamente 
à Surdez, assumimos que esses estigmas podem ser remodelados 
socialmente e ressignificados subjetivamente e objetivamente.De modo 
mais preciso, na qual, a postura sócio-antropológica contribuirá para 
“a identificação do grupo enquanto sujeitos que possuem uma língua 
minoritária e, por isso, precisam se solidarizar-se para reforçarem seus 
sentimentos e atitudes marcadas pelo uso da Libras e pela construção de 
uma identidade visual” (SANTOS, 2016, p. 8).
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5 Considerações finais

O presente capítulo empreendido buscou contribuir para a 
Educação de Surdos, bem como para a formação de professores inseridos 
em carreira no magistério superior no Brasil, apresentando reflexões 
acerca das políticas públicas na Educação de Surdos, em face ao contexto 
inclusivo. Ademais, embora haja uma legislação que respalda a Educação 
de Surdos, essa, ainda não está suficientemente efetivada e organizada. 

 É válido mencionar que, apesar desse contexto, em estudo recente, 
Ramos e Hayashi (2019) identificaram que o estado da arte de pesquisas 
acerca da Educação de Surdos na última década tem demonstrado que 
essa temática tem sido alvo de inúmeros estudos sob diferentes aspectos, 
tais como: inclusão, linguagem, tradução e interpretação, formação 
de professores e educação bilíngue. Nessa perspectiva, é evidente a 
relevância de pesquisas científicas que versam acerca desse tema, mas é 
preciso desenvolver uma maior aplicabilidade. Para além de meramente 
identificar, descrever e discutir. É válido e, extremamente fundamental 
estabelecer um diálogo contínuo entre o campo de conhecimento e a 
prática docente, a fim de contribuir para uma práxis inclusiva que se 
promulgue efetiva.

 Diante das tais colocações, é relevante refletir quanto às 
metodologias que se atentem a utilização de adaptações educacionais, 
de reformulações curriculares e que criem possibilidades significativas 
de aprendizagem, assim como de inclusão. Ainda assim, os currículos 
dos cursos de formação de professores também necessitam de uma 
readaptação de modo mais incisivo, de uma ressignificação para a 
efetivação da Educação de Surdos. Silva e Reis (2011) apontam que para 
legitimar a inclusão, é imprescindível uma modificação no currículo dos 
cursos de formação de professores na graduação e na pós-graduação, e 
que a interdisciplinaridade, pode ser uma ferramenta que estimule uma 
internalização da perspectiva inclusiva por parte do futuro professor.

No tocante a educação superior, nota-se a necessidade de 
implementação de políticas linguísticas que possam assegurar a 
acessibilidade linguística em Libras em todos os campos da Educação, seja 
no ensino, na pesquisa, extensão ou na administração. Que essas, possam 
estabelecer-se como instrumento norteador para o aprimoramento da 
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formação de professores do magistério superior frente à Inclusão de 
Surdos.
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1 Introdução

No contexto das reflexões acerca das políticas públicas 
educacionais, têm se destacado questões relacionadas à 

educação especial na perspectiva inclusiva, especialmente, no que se 
refere aos desafios de acesso e permanência dos alunos com necessidades 
especiais nas escolas. Nesse âmbito, os documentos parametrizadores da 
política de educação inclusiva, a nível nacional e internacional, como 
a Declaração de Salamanca de 1994, disciplinam temáticas que visam, 
principalmente, à efetivação de uma educação de respeito às diferenças.

A análise de implementação de políticas públicas no Brasil é 
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recente. Trata-se de uma área em consolidação e com diminuta acumulação 
de conhecimento. Assim, compreender o processo de implementação 
de políticas é um elemento importante ao aperfeiçoamento das ações 
governamentais, uma vez que, desse modo, é possível analisar as relações 
entre governos, governantes e cidadãos. É importante destacar que, 
em uma definição estendida, a palavra governo coaduna com o estado 
moderno e não diz respeito somente ao conjunto de pessoas que detêm 
o poder político e que delimitam a orientação política de determinada 
sociedade, mas também aos órgãos que institucionalmente têm o exercício 
do poder (SILVA; MELO, 2000; VIANA; BAPTISTA, 2009).

Por essa razão, a proposta do presente capítulo é provocar uma 
reflexão sobre a relação entre políticas públicas e educação, enfatizando 
alguns documentos legais de destaque, que disciplinam questões acerca 
das políticas educacionais especiais, na perspectiva inclusiva, levantando 
temáticas como integração e segregação. Para a consecução desse objetivo, 
organizamos este texto em duas partes: a) políticas públicas educacionais, 
conceitos e concepções e b) políticas públicas de educação especial na 
perspectiva inclusiva, documentos legais. 

Assim, esperamos contribuir para uma problematização 
das configurações das propostas previstas na legislação, de modo a 
potencializar a implementação de políticas propositivas na área da 
educação, que almejem não somente a positivação, mas que inibiam o 
esvaziamento do seu sentido político-participativo. As políticas públicas 
não podem ser vislumbradas apenas como um “pacote de medidas” ou 
uma “mercadoria”, entregues à população, mas um tema a ser discutido 
como processo.

2 Políticas públicas educacionais: conceitos e concepções

Diante da democratização do ensino, o sistema educacional 
brasileiro perpassa por consideráveis dificuldades, no sentido de 
equacionar uma relação complexa, que é a de garantir escola para todos, 
mas, não uma escola qualquer: uma escola de qualidade. É inegável que 
a inclusão fomenta, ainda mais, as discussões. O ensino escolar continua 
aberto/acessível a poucos, e essa situação se acentua, drasticamente, 
no caso dos alunos com necessidades especiais. O fato é recorrente 
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em qualquer ponto do território nacional, na maior parte das escolas, 
sejam elas públicas ou particulares, e em todos os níveis de ensino, mas, 
principalmente, nas etapas da educação básica (MANTOAN, 2006).

No âmbito das políticas públicas tem se destacado questões 
relacionadas à inclusão. O termo “inclusão” tem balizado consideráveis 
discussões, inclusive, nota-se um esvaziamento no seu significado. O uso 
exaustivo da palavra e a ausência de clareza conceitual, bem como a falta 
de contextualização dentro de uma abordagem sistêmica da conjuntura 
social e econômica, têm propiciado, muitas vezes, interpretações 
distorcidas. Antes de adentrarmos na seara concernente ao tema “políticas 
públicas educacionais” é necessário compreender que se trata de um 
assunto inserto num âmbito de ampla complexidade. Nesse sentido, é 
necessário pontuar o que é “política”. 

O termo “política” indica uma multiplicidade de significados. Em 
sua acepção clássica, deriva de um adjetivo originado de polis – politikós 
– e é relativo à cidade e, consequentemente, ao urbano, ao social, ao 
civil, ao público. O significado de política está relacionado ao poder do 
Estado em atuar, proibir, ordenar, planejar, legislar, intervir, com efeitos 
vinculadores a um grupo social específico e ao exercício do domínio 
exclusivo sobre um território e da defesa de suas fronteiras (SHIROMA; 
MORAES; EVANGELISTA, 2007).

Observa-se que o Estado, a partir das supracitadas intervenções e/
ou atuações, busca expressar uma ideia de maximização geral e comum; 
é um instrumentador de objetivos compartilhados pela sociedade. E a 
educação é o âmago das transformações sociais. Assim, o desenvolvimento 
de políticas públicas educacionais, no cenário das políticas sociais, é 
obrigação do Estado.

As políticas envolvem confusão, necessidades (legais e institucionais), 
crenças e valores discordantes, incoerentes e contraditórios, 
pragmatismo, empréstimos, criatividade e experimentações, relações 
de poder assimétricas (de vários tipos), sedimentação, lacunas e 
espaços, dissenso e constrangimentos materiais e contextuais. Na 
prática as políticas são frequentemente obscuras, algumas vezes 
inexequíveis, mas podem ser, mesmo assim, poderosos instrumentos 
de retórica, ou seja, formas de falar sobre o mundo, caminhos de 
mudança do que pensamos sobre o que fazemos. As políticas, 
particularmente as políticas educacionais, em geral são pensadas e 
escritas para contextos que possuem infraestrutura e condições de 
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trabalho adequada (seja qual for o nível de ensino), sem levar em 
conta variações enormes de contexto, de recursos, de desigualdades 
regionais ou das capacidades locais (BALL; MAINARDES, 2011, 
p. 13).

Observa-se que as políticas, enfatizando as educacionais, envolvem 
contradições, necessidades, lacunas, espaços, pragmatismo, valores, 
variações e assimetrias. Não bastasse toda essa caracterização complexa, 
o tema ainda possui variações/desdobramentos bifurcados no que diz 
respeito aos recursos, desigualdades regionais e/ou capacidades locais. 
Portanto, tantas divergências, inevitavelmente, tornam a conceituação 
e, sobretudo, o estudo das “políticas públicas educacionais” uma tarefa 
espinhosa. Além disso, é importante ressaltar que ainda há critérios de 
“avaliação de políticas”. 

A avaliação pública consiste em atribuir valor às políticas, às 
suas consequências, ao aparato institucional e aos próprios atos que 
objetivam alterar o conteúdo dessas políticas. É imprescindível uma 
análise e, sobretudo, uma elucidação pertinente do critério ou de 
critérios que fundamentam determinada política, ou seja, é preciso 
verificar e fundamentar as razões que a tornam preferível a qualquer outra 
(FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986).

Uma avaliação pública está balizada prioritariamente por orientação 
ético-política; implica uma avaliação que, desconstrói, descreve, 
reflete, critica e organiza-se para melhorar as políticas, ao mesmo 
tempo em que transforma as relações entre indivíduos e grupos. 
O avaliador, em seu trabalho de avaliação, termina por avaliar a si 
próprio, pois se entende parte da política como um todo. A avaliação 
pública deve ser uma construção coletiva de questionamentos, é 
pôr em movimento um conjunto articulado de estudos, reflexões, 
vivências e juízos de valor que tenham alguma força de transformação 
qualitativa das políticas e de seu contexto, melhorando seus processos 
e relações sociais (SOUZA, 2009, p. 28).

A avaliação das políticas públicas educacionais deve considerar as 
reflexões, estudos e, principalmente, as vivências. Afinal, a construção 
de indicadores qualitativos e quantitativos deve ter origem no próprio 
contexto escolar, pois é nesse ambiente que ocorrem os processos de 
exclusão. 

Para Bueno (1999), o ensino regular tem excluído, de modo 
sistemático, elevada parcela de sua população sob a justificativa de que 
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esta não reúne condições para usufruir do processo escolar, por apresentar 
problemas pessoais (distúrbios dos mais diversos) e/ou familiares 
(desagregação ou desorganização da família), bem como “carências 
culturais” (oriundas de um meio social hipossuficiente). Noutra margem, 
o ensino especial também tem excluído, em grande escala, os seus alunos, 
sob a justificativa de que, por suas características intrínsecas, esse bloco 
não ostenta condições para ser destinatário do equiparado nível de 
escolarização que as crianças consideradas “normais”. “Crianças têm sido 
mantidas por anos a fio no ensino especial sem que se consigam mínimos 
resultados com relação à sua escolarização” (BUENO, 1999, p. 11).

Diante dessa política notadamente excludente, a equalização 
do acesso e o estabelecimento de oportunidades para os alunos que 
necessitam de inclusão são urgentes. As “políticas inclusivas supõem uma 
adequação efetiva ao conceito avançado de cidadania [...]” (CURY, 2005, 
p. 12).

As políticas públicas podem ser submetidas a interpretações 
e traduções e compreendidas como respostas a problemas existentes 
na própria prática escolar. As políticas estão sempre em algum tipo de 
fluxo/continuidade, no processo de se tornarem “algo mais”. Esse é, 
fundamentalmente, o caso atual da educação, que caminha ao lado da 
política (declarações, demandas e expectativas) (BALL; MAINARDES, 
2011).

Se as políticas públicas estão em constante evolução e, sobretudo, 
se dependem de demandas e expectativas na seara da educação, o processo 
de inclusão também não deve ser estático. As reformulações e revisões 
conceituais devem ser construídas cotidianamente, em consonância com 
a estrutura educacional e, notadamente, em harmonia com a legislação 
que trata e regula o assunto “inclusão”.

Inclusão é “um processo pelo qual a sociedade se adapta para 
poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades 
especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis 
na sociedade” (SASSAKI, 1997, p. 41).

De fato, para que o processo de inclusão seja efetivado, no sentido 
da concretização dos programas constitucionalmente delineados, os 
Poderes Públicos necessitam desenvolver novas tarefas, externadas por 
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meio de um conjunto de atos.
Essas novas tarefas impostas aos Poderes Públicos no Estado 

Social de Direito não se limitam à produção de leis ou normas gerais, 
mas abrangem a elaboração e implementação de políticas públicas, que 
se tornam os eixos orientadores da atividade estatal (COMPARATO, 
1998).

3 Políticas de educação especial na perspectiva inclusiva: documentos 
legais

As necessárias ampliações conceituais acerca da “educação 
especial”, no contexto histórico escolar, têm nas políticas públicas um 
referencial norteador das ações. Dessa forma, os documentos legais 
assumem uma elevada importância, já que fomentam mais que discussões 
e desafios no que se refere ao tema: estabelecem paradigmas que exigem 
orientações com caráter de univocidade. 

A esse respeito, Malacrida e Moreira (2009) asseveram que o 
paradigma estabelecido nos documentos governamentais vem a romper 
com a tradição da Educação Especial, apesar de toda a historicidade 
arraigada. O tema era tratado, somente, como uma categoria educacional 
que previa a filantropia, o assistencialismo e o caráter não público como 
as precípuas características. Esse fato exige atenção e monitoramento, mas 
a questão tem sido pouco aprofundada no cenário político-educacional.

Nota-se que havia repartição/divisão entre os alunos. Eles 
eram tratados, de certa forma, com exclusão, pois eram considerados 
diferentes. O que na verdade deveria orientar uma integração, fomentava 
a segregação, legitimando, ainda mais, as discrepantes hierarquias sociais. 
O indivíduo, em sua subjetividade, não era respeitado em relação às suas 
diferenças e necessidades especiais. Ele era conhecido com

[...] tipologias que ordenavam a variedade dos fatos observados e 
medidos de modo a subsumi-los a classificações tidas como derivados 
da natureza das coisas. Era enquadrado indivíduo no tipo e ler nos 
corpos sinais que uma ciência determinista constituía como índices 
de normalidade, anormalidade, ou degeneração. Era classificar 
o tipo segundo divisões inscritas na natureza, que repartiam e 
hierarquizavam a humanidade. E era [...] operar com os parâmetros 
postos pelas teorias raciais que, desde finais do século anterior, 
vinham se constituindo na linguagem principal dos intelectuais 
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brasileiros, no seu afã de pensar as possibilidades de progresso para o 
país e legitimar as hierarquias sociais. (CARVALHO, 1997, p. 275).

Portanto, a verdadeira inclusão demanda a aquisição de uma 
identidade específica e inconfundível, a compenetração de um rosto 
humanamente respeitável, mantendo-se, apesar dessa abordagem inatista, 
uma necessária equidade, relacionada ao reconhecimento das distinções 
e à imprescindibilidade da declaração de condições diferençadas no 
processo educacional. Quando se pensa sobre as propostas previstas nos 
textos legais, que objetivam tratar sobre a educação numa perspectiva 
inclusiva, é importante lembrar que a

[...] educação especial no Brasil tem como marcos fundamentais a 
criação do Imperial Instituto de Meninos Cegos (hoje, Benjamim 
Constant) e do Instituto de Surdos-Mudos (hoje, Instituto Nacional 
de Educação de Surdos – INES), na cidade do Rio de Janeiro, por 
iniciativa do Governo Imperial (BUENO, 1993, p. 85).

A educação brasileira no período pós-guerra tem como 
característica a seletividade, verificada no interstício compreendido 
desde a escola primária até à universidade, e está relacionada à condição 
socioeconômica dos estudantes. Em 1964, dois terços das crianças entre 
7 e 14 anos se encontravam matriculadas na escola, e mais da metade 
daquelas que não se encontravam inscritas, nunca havia frequentado essa 
instituição. Foi só na década de 1990, após a promulgação da Constituição 
da República de 1988, que o país passou a alcançar taxas mais altas de 
escolarização obrigatória (FREITAG, 1984).

Corroborando com esse entendimento, Cury (2000) assevera 
que a Carta Constitucional possibilitou avanços na medida em que 
reconheceu a educação como um “direito público subjetivo”5. Ressalta que 
foi definida pela Constituição a obrigatoriedade do Ensino Fundamental 
aos indivíduos com idades compreendidas entre 7 a 14 anos e, ainda, 
determinada a gratuidade do ensino público. Essa obrigatoriedade, 

5 “[...] o direito público subjetivo configura-se como um instrumento jurídico de controle 
da atuação do poder estatal, pois permite ao seu titular constranger judicialmente 
o Estado a executar o que deve. De fato, a partir do desenvolvimento deste conceito, 
passou-se a reconhecer situações jurídicas em que o Poder Público tem o dever de dar, 
fazer ou não fazer algo em benefício de um particular. Como todo direito cujo objeto é 
uma prestação de outrem, ele supõe um comportamento ativo ou omissivo por parte do 
devedor.” (DUARTE, 2004, p. 113).
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inclusive, está prevista no art. 208 da CRFB/886. Trata-se de um 
importante avanço proporcionado pela legislação educacional.

Sobre esse dispositivo, é importante ressaltar a possibilidade de 
integração entre educação regular e especial, o que colabora, de forma 
efetiva, para o desenvolvimento de uma sociedade acolhedora e inclusiva, 
desenvolvendo o respeito às diferenças e promovendo o combate às 
atitudes discriminatórias, garantias asseguradas pela Constituição da 
República.

A Carta Magna determina, ainda, no inciso III do artigo 2087, a 
concessão de atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino, o que deverá ser 
garantido pelo Estado. A respeito desse dever do Estado, Motta (1997, p. 
182 apud SAHB, 2006, p. 02) assevera que “[...] é consequência, cada vez 
maior, da importância de se respeitar as diferenças individuais e o direito 
a igualdade de oportunidades”.

Todo aluno possui características próprias de aprendizagem, 
devendo ser respeitados os limites individuais, objetivando-se uma 
educação igualitária, independentemente das diferenças. A escola 
inclusiva possui o grande desafio de desenvolver uma pedagogia capaz de 
educar a todos, incluindo aqueles com deficiência e desvantagens severas 
(SALAMANCA, 1994, p. 6).

No que concerne à garantia do direito à educação a todas as 
crianças, as escolas públicas e privadas são compelidas a deferirem a 
matrícula dos educandos com necessidades especiais educacionais. 
A única ressalva é que eles sejam capazes de se integrarem no sistema 
regular de ensino; é o que disciplina o art. 2º, inciso I, alínea ‘f ’, da Lei nº 
7.853/898 (que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência 

6 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
 I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria;

 II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
 III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino; [...] (grifamos)
7 Ibidem.
8 Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência 

o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 
trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 
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e sua integração social).
A Lei em comento, além de garantir o direito à educação aos 

jovens e crianças com necessidades especiais, também prevê que não 
poderá haver nenhum tipo de restrição aos benefícios conferidos aos 
demais alunos, incluindo, principalmente, material, merenda escolar e 
bolsas de estudo.

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação - LDB (Lei nº 
9.394/96) contribuiu positivamente para a inclusão do educando com 
necessidades especiais em escolas do ensino regular; trata da educação 
inclusiva em capítulo específico, segmentado em três artigos que, de 
forma literal, reafirma as diretrizes constitucionais, citadas anteriormente.

Em suma, a estrutura normativa, de modo geral, fomenta a 
primazia da inserção do aluno com deficiência nas classes comuns de 
ensino, respeitando os seus limites individuais e as suas condições 
específicas. Enfoca a responsabilidade do Estado nessa inclusão, que 
deverá prover de recursos que atendam às peculiaridades dos destinatários 
de educação especial.

Do ponto de vista jurídico, Duarte (2004) afirma que um dos 
grandes desafios atribuídos ao Estado, dada a complexidade deste conjunto 
de medidas, é estabelecer mecanismos para garantir a exigibilidade e o 
controle judicial do cumprimento das políticas públicas de inclusão, em 
caso de ausência ou insuficiência das políticas adotadas.

Por exemplo, quando o serviço de apoio especializado em classe 
regular não for suficiente para atender às necessidades intrínsecas ao 
educando e restar impossibilitada a integração do aluno, far-se-á necessária 
a sua transferência a uma instituição que comporte atendimento 
especializado. 

que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 
econômico.

 Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades 
da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e 
finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a 
viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

 I - na área da educação: [...]
 f ) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares 

de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino; 
(grifamos)
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Destarte, a inserção dos alunos com deficiência em redes de ensino 
regular é amparada pela legislação constitucional e infraconstitucional, 
contudo, não se limita a tais preceitos. Existem outros instrumentos 
jurídicos espraiados em nosso ordenamento pátrio que disciplinam e 
regulam a temática alusiva à educação especial na perspectiva inclusiva, 
como é o caso das Resoluções. 

A Resolução CNE/CEB n° 2/2001, instituída pelo Conselho 
Nacional da Educação, implementa as Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica. Destaca-se por normatizar 
o atendimento escolar aos portadores de deficiência desde a educação 
infantil, nas creches e pré-escolas e por fortalecer as condições de um 
ensino qualificado a esses alunos. 

Além das disposições supracitadas, a Resolução em epígrafe ainda 
estabelece sistemicamente acerca da organização das classes comuns 
para que o atendimento aos alunos com necessidades especiais seja 
efetivado da melhor maneira possível; é, sobretudo, cristalina ao impor 
a adaptação dos sistemas de ensino, de modo que seja assegurada plena 
acessibilidade aos educandos. No que tange às adequações pertinentes ao 
ensino inclusivo, são dispostos aspectos relativos às instalações prediais e 
disposição de equipamentos (e recursos humanos ou materiais) que sejam 
necessários para um aprendizado eficaz. 

Além disso, a Resolução tenciona a figura de um educador 
multifuncional que atua ativamente para uma formação inclusiva de 
qualidade, através da flexibilização pedagógica e avaliação contínua 
da eficácia do processo educativo, bem como a apreciação do grau de 
necessidade específica de cada aluno. 

A inclusão escolar tem sido mal compreendida, principalmente no 
seu apelo a mudanças nas escolas comuns e especiais. Sabemos, 
contudo, que sem essas mudanças não garantiremos a condição 
de nossas escolas receberem, indistintamente, a todos os alunos, 
oferecendo-lhes condições de prosseguir em seus estudos, segundo a 
capacidade de cada um, sem discriminações nem espaços segregados 
de educação. (MANTOAN, 2006, p. 23).

Por sua vez, a Resolução CNE/CEB n°4/2009 institui as 
Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado 
na Educação Básica e tem como foco direcionar os alunos portadores 
de necessidades especiais a um atendimento extra, no turno inverso da 
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escolarização comum, realizado, preferencialmente, em salas próprias, 
denominadas salas de recursos multifuncionais. 

Trata-se de uma atividade extracurricular destinada aos alunos 
com deficiência, transtornos globais e superdotação, voltada a área 
artística, esportiva e de pesquisas, que se desenvolve concomitantemente 
à formação básica regular da rede pública. O Projeto Pedagógico atua 
como um alicerce para a formação inclusiva dos alunos com necessidades 
especiais, operando supletiva ou complementarmente à formação do 
aluno.

Enfim, as ferramentas que, de forma analógica, podem ser 
chamadas de “legislação”, são resultados de uma trajetória crescente no 
que tange à educação especial na perspectiva inclusiva. Nesse sentido, é 
imprescindível o conhecimento, interpretação e fiscalização dos aspectos 
da legislação que dispõe sobre o tema. Só assim será possível averiguar se 
as diretrizes (e interesses dos organismos financeiros e reguladores) estão 
em consonância com o universo escolar.

Mantoan (2006), complementando essa questão, assevera que é 
inegável que as “ferramentas” existem para possibilitar que as mudanças 
aconteçam e para que reinventemos a escola. É preciso desconstruir a 
máquina obsoleta que a dirige, assim como os conceitos sobre os quais ela 
se fundamenta e os pilares teórico-metodológicos em que ela se sustenta.

4 Considerações finais

Este capítulo teve por objetivo fazer provocações acerca das 
políticas de educação especial na perspectiva inclusiva. Soma-se a essa 
discussão a análise de alguns documentos oficiais do governo brasileiro 
sobre políticas públicas de educação especial na perspectiva inclusiva. 
Também foi analisada a Declaração de Salamanca, que reafirmou, a nível 
internacional, o compromisso com a “Educação para Todos”. Ressalte-se 
que existem outros documentos capazes de respaldar um debate bastante 
profícuo.

Nessa direção, emergem questões ligadas à avaliação das políticas 
públicas educacionais, que necessita considerar reflexões, estudos e, 
principalmente, vivências, já que a construção de indicadores qualitativos 
e quantitativos deve ter origem no próprio contexto escolar, pois é nesse 
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ambiente que ocorrem os processos de exclusão. 
Essa discussão poderá favorecer o conhecimento, principalmente, 

pelos profissionais da área da Educação, acerca da estrutura normativa 
que, de modo geral, fomenta a primazia da inserção do aluno com 
deficiência nas classes comuns de ensino, observando os seus limites 
condições individuais/específicas. O Estado possui responsabilidade 
nessa inclusão, devendo, portanto, prover de recursos que atendam às 
peculiaridades dos destinatários de educação especial.

A efetiva inclusão exige a aquisição de uma identidade específica 
e inconfundível, conservando-se, a despeito dessa abordagem inatista, 
uma equidade imprescindível, relativa ao reconhecimento das distinções 
existentes entre os alunos, porém, resguardando a imprescindibilidade 
da declaração de condições diferençadas no processo educacional. Afinal, 
não basta apenas a existência de instrumentos jurídicos, positivados em 
nosso ordenamento pátrio, os quais disciplinam e regulam a temática 
alusiva à formação inclusiva; é necessária uma argumentação dialética. 

Desse modo, reiteramos que políticas púbicas educacionais são 
ferramentas hábeis à equalização do acesso e ao estabelecimento de 
oportunidades para os alunos que necessitam de inclusão escolar. No 
entanto, trata-se de uma tarefa que demanda uma somatória de esforços. 
Corpo docente, alunos e familiares, dentre outros profissionais que 
possam estar imersos no cenário da educação, seja ela pública ou privada, 
necessitam estabelecer proposições/ações de engajamento, objetivando 
uma educação de qualidade e que, acima de tudo, possa incluir a todos 
de forma igualitária, mas respeitando suas singularidades.
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Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo por meio 
de pesquisa documental, conhecer os processos e fundamentos da 
alfabetização na contemporaneidade trabalhadas pelo programa Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, bem como, suas contribuições 
para alfabetizar letrando no ciclo de alfabetização.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 
no campo da legislação fora instituído em 5 de julho de 2012, no Diário 
Oficial da União pelo Ministro da Educação Aloisio Mercadante Oliva. 
Segundo registra o documento, o objetivo do programa é a alfabetização 
plena a meninos e meninas até o 3º ano do ciclo de alfabetização.  

As ações do PNAIC apoiam-se em quatro eixos de atuação: 1 - 
formação continuada; 2 – materiais didáticos; 3 – avaliações sistemáticas; 
4 – gestão controle social e mobilização. (BRASIL, 2012, p.5). Dentre 
esses eixos seu esforço maior é na promoção da formação continuada 
de professores alfabetizadores. Acreditamos também, que a formação 
continuada seja um dos caminhos para efetivação da alfabetização no 
ciclo inicial do Ensino Fundamental, todavia, essa formação precisa 
ser propulsora de ações críticas reflexivas que consolidem a autonomia 
docente no seu fazer pedagógico.

O Governo Federal, Estados e Municípios em parceria 
comprometem‐se legalmente a:

I. Alfabetizar todas as Crianças em língua portuguesa e em 
matemática.

II. Realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo Inep, junto 
aos concluintes do 3º ano do ensino fundamental.

III. No caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido 
às Ações do Pacto, para sua efetiva implementação. (BRASIL, 2012, 
p.11)

Nota-se através dos dados coletados no portal do INEP, por 
meio da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, onde alunos do 
3º ano foram classificados em nível 1 e 2, que é preciso repensar quais 
são os entraves para alcançar a alfabetização plena para as crianças do 
ciclo inicial, posto que a formação continuada não parece ser suficiente.  
Em observação a esses resultados, o Ministério da Educação sinaliza 
mudanças no programa para 2017, como a inclusão da Educação 
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Infantil e os monitores do programa Novo Mais Educação com ênfase 
em linguagem e matemática. É importante ressaltar que a ANA também 
avalia a infraestrutura das instituições, a formação de professores, a gestão 
e a organização do trabalho pedagógico.

Em seus registros, o programa exige que o professor tenha 
experiência na docência, considerada importante para reflexão da prática 
docente nos estudos de formação (BRASIL,2012, p. 12). De acordo com 
nossas vivências e conhecimentos, corroboramos com a relevância dada 
a formação continuada pelo programa e as teorias de PIMENTA (2005) 
quando a mesma afirma que, o saber docente não é formado apenas da 
prática, sendo também sustentado pelas teorias da educação, pois dota os 
sujeitos de variados pontos de vista para uma ação contextualizada. Para 
tanto, aponta os saberes necessários para o professor alfabetizar letrando 
e discute as especificidades da alfabetização vivenciadas no currículo 
inclusivo proposta pelo Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa.

2 Concepções de currículo na proposta do PNAIC

O trabalho desenvolvido pelo PNAIC no ciclo de alfabetização é 
articulado na perspectiva do currículo inclusivo. Ao discutir alfabetização 
adentrando pela educação inclusiva nos faz refletir sob a inserção da 
criança na sociedade via a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, 
ou seja, garantir a todas as crianças o direito de aprender e fazer uso dessa 
aprendizagem no seu cotidiano. Moreira e Candau (2007) apontam para 
a necessidade atual de recuperar o direito do estudante ao conhecimento, 
recuperar, portanto, os vínculos entre cultura, currículo e aprendizagem. 
Consideramos que ao propiciar a criança o direito de alfabetizar-se 
respeitando seu espaço e principalmente o seu tempo para aprender é 
uma proposta coerente do programa e com grande avanço para educação. 

O currículo proposto pelo PNAIC valoriza os conhecimentos 
prévios dos alunos, as crianças chegam às escolas oriundas de diferentes 
espaços sociais, cada uma traz uma bagagem muito individual, específica 
de seu espaço social e cultural. Dessa forma, entendemos que a escola 
para atender essa perspectiva de ensino, precisa reorganizar seu currículo 
e tomar decisões básicas que envolve questões relacionadas a “o que”, 
“para que” e ao como ensinar, articuladas “para quem”. A essa relação 



138  
 Jenerton A. Schütz  |  Leandro Mayer (Orgs.)

estão imbricados os planos de ensino, seus objetivos, metodologia e os 
processos avaliativos (BRASIL, 2012).

É importante ressaltar que o currículo inclusivo defendido pelo 
PNAIC, é na perspectiva de uma escola justa, que respeita o tempo e o 
espaço do educando para aprender através da igualdade de oportunidade, 
considerando o modo de aprender e o ritmo de cada individuo, ou seja, 
uma escola que trabalhe com a heterogeneidade, valorizando os percursos 
de aprendizagem das crianças. Assim, ela considera a possibilidade 
dos estudantes vivenciarem diferente saberes e “[...] conhecimentos 
constituídos e circulantes nos diferentes espaços sociais que constituem 
como direito de todos à formação e ao desenvolvimento humano” 
(BRASIL, 2012, p. 9). 

A sua organização pedagógica considera um plano curricular 
interdisciplinar de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998) que orientam para que 
as propostas curriculares contemplem várias áreas do conhecimento: 
Ciências Humanas, Ciências Naturais, Matemática e Linguagem de 
forma articulada e interdisciplinar. (BRASIL, 2012, p. 9). Assim, 
apresenta como elemento estruturante do ciclo de alfabetização em sua 
organização pedagógica sem a fragmentação das áreas de conhecimento, 
embora essa pesquisa esteja voltada para área de língua portuguesa.          

Todas as ações pedagógicas do professor alfabetizador orientado 
pelo PNAIC estão de acordo com os Direitos de Aprendizagens 
instituídos pelo Ministério da Educação através do documento 
“Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de 
Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 
3º anos) do Ensino Fundamental”, que orienta o currículo diante do 
processo de ensino-aprendizagem divulgado pelo Ministério da Educação 
com data de dezembro de 2012. De acordo o documento, a criança 
tem no ciclo de alfabetização, o direito de “aprender a ler e a escrever” 
em situações que exige a mediação do professor e em situações mais 
autônomas. 

O documento afirma que se pretende “recuperar os tantos 
anos desta dívida histórica de ter nossas crianças e jovens totalmente 
alfabetizados. É dívida, é direito de todos, obrigação do Estado e 
compromisso da sociedade”. (BRASIL, 2012, p. 9). Essas afirmações nos 
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instigam a argumentar. Estamos de fato pagando essa divida histórica? 
Nossas crianças e jovens estão tendo o direito da alfabetização plena 
garantida? Que direitos são esses que visam garantir a aprendizagem da 
leitura e da escrita na perspectiva do letramento?

Além dos direitos de aprendizagem, o programa acredita na 
organização do espaço escolar, sobretudo da sala de aula para obtenção de 
êxito no fazer pedagógico.

3 Organização do trabalho pedagógico e avaliação de acordo com o 
PNAIC

A organização do trabalho pedagógico para o ciclo de 
alfabetização, conglomera tanto o espaço da sala de aula quanto o 
trabalho desenvolvido pelo coordenador pedagógico e principalmente 
pelo professor alfabetizador. Pensar na organização do trabalho para o 
ciclo de alfabetização é pensar em diferentes formas de planejamento 
que permite ao docente a reflexão sobre seu fazer pedagógico, abertura 
e fechamento da aula, seja a organização do trabalho por projetos ou 
sequências didáticas, planejamento flexível, intencional e orientador da 
ação docente no processo de retomadas de conteúdos não assimilados 
pelas crianças. 

Com relação à organização da sala de aula, espaço onde o 
planejamento é concretizado, entendemos que esse precisa ser um 
ambiente alfabetizador, onde a criança possa utilizar esse espaço como 
apoio a sua aprendizagem. Todavia é preciso ter cuidado com a poluição 
visual e paredes com cartazes que não tenham a participação da criança 
em sua construção, cartazes altos, fora do campo de visão da criança 
devem ser evitados. Na organização da aula orientada pelo PNAIC, as 
avaliações diagnósticas orientam o professor a buscar sempre um ponto 
de partida para sua organização prática e pedagógica, nesta retomada, 
aprende aluno e também o professor. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de mecanismos para a avaliação 
no ciclo de alfabetização proposto pelo PNAIC, requer acompanhamento 
do que é planejado através de instrumentos variados que permitam 
acompanhar e analisar a progressão dos alunos em relação ao processo 
de ensino aprendizagem. O foco é uma avaliação formativa voltada para 
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a redefinição permanente das prioridades e do planejamento continuo. 
“Uma avaliação formativa é aquela comprometida com a aprendizagem 
dos alunos e o desenvolvimento dos educadores e da unidade escolar”. 
(BRASIL, 2012. p. 72). Neste contexto, entendemos que a avaliação não 
apenas permeia, mais subsidia todo processo de ensino-aprendizagem 
ao passo que proporciona conhecimento aos sujeitos envolvidos em seu 
processo de avaliação do ensinar e do aprender.

Sabe-se que a tarefa de avaliar não é simples, é preciso ter clareza 
dos motivos que temos para avaliar o aluno e, a avaliação está imbricada 
em todo processo de aprendizagem e não apenas no final de um processo 
ou etapa. Nesse sentido, o programa chama atenção para a necessidade 
de ter clareza de que não são apenas as crianças que devem ser avaliadas 
no processo educativo. É preciso avaliar o sistema de ensino, o currículo, 
a escola, o professor e os próprios processos de avaliação. Essa afirmação 
aponta para a necessidade de fortalecer o trabalho das Secretárias de 
Educação, das Unidades Escolares e da Comunidade com um todo, no 
envolvimento nesse processo de avaliação, em busca de melhoramento 
continuo e desenvolvimento do conhecimento que precisa ser construído 
no espaço escolar.

Segundo o que está sendo defendido nos cadernos de formação 
disponibilizados pelo Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, é necessário 
discutir avaliação da aprendizagem a cerca dos direitos de aprendizagem 
das crianças em processo de alfabetização. Sendo necessário clareza de 
quais habilidades se pretende avaliar em cada ano do ciclo. 

A avaliação realizada pelo Pacto exibe três características: ela é 
diagnóstica, reflexiva e interventiva. As avaliações diagnósticas utilizadas 
para conhecer as crianças e detectar quais saberes elas já dominam são 
pontos de partida para planejar estratégias de intervenção adequadas 
à turma. O processo avaliativo proposto vai além da classificação dos 
alunos. Eles não são comparados entre si, o conhecimento de cada um 
é comparado antes e depois da ação de ensinar e aprender, ou seja, o 
professor compara o crescimento de seu aluno em relação a ele mesmo. 
Proporcionando uma avaliação justa que contemple o sucesso individual. 

       Portanto, compreendemos que a avaliação sendo entendida 
como um processo articulado do ensino e que tem por finalidade a 
aprendizagem de todos os sujeitos, propicia o conhecimento do professor 
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sobre a necessidade de aprendizagem do seu aluno, entendendo seu próprio 
percurso no desenvolvimento da aprendizagem de seus educandos. 

Para que a avaliação formativa apresente êxito e ocorra de fato, a 
progressão continuada defendida pelo Ensino Fundamental de 09 anos 
– e não a automática, deve se levar em conta quatro etapas fundamentais 
para a organização deste processo: o diagnóstico, a construção de 
registros, a análise e o planejamento e execução das intervenções 
pedagógicas (BRASIL, 2012. p. 74). Desse modo, entendemos que o 
registro da evolução de progressão ou não na aprendizagem é de extrema 
importância para que através dessa materialização o professor possa 
refletir com autonomia e criticidade sob as estratégias e instrumentos que 
deverão ser aprofundados que caberão a modificação e até mesmo sua 
extinção. 

O Pacto apresenta alguns instrumentos que os professores podem 
utilizar para obter informações sobre as aprendizagens desenvolvidas 
ou não pelas crianças, dentre elas, temos: o perfil da turma, portfólios, 
diários de aprendizagens, relatórios por unidades, de modo a protocolar 
e acompanhar a evolução dos alunos. A escolha desses instrumentos é 
discutida nos encontros de formação continuada e servem como auxílio 
para que o professor através de seus registros possa sempre saber onde é 
necessário intervir para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.

4 Concepção de ensino aprendizagem na proposta do PNAIC

As concepções de alfabetização sustentadas pelo PNAIC 
fundamentam-se na Teoria Construtivista de Jean Piaget, Sócio-
interacionistas de Lev Vygotsky, e os estudos de Emília Ferreiro e 
Ana Teberosky sobre a Psicogênese da Língua Escrita. Estas teorias 
compreendem que o conhecimento não está nem no sujeito e nem no 
objeto. Pelo contrário, dá-se pela interação ou pelas trocas do sujeito com 
objeto (interacionismo), onde ambos se transformam. Assim sendo, a 
aquisição de conhecimentos depende tanto das estruturas cognitivas do 
sujeito como de sua relação com o ambiente. 

A proposta dá ênfase à Linguística, ao valorizar os diferentes 
aspectos linguísticos inerentes à alfabetização, pois se reconhece que 
para alfabetizar e letrar é preciso recorrer às diversas especificidades da 



142  
 Jenerton A. Schütz  |  Leandro Mayer (Orgs.)

linguística, a saber: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, 
análise do discurso, pragmática, sociolinguística e psicolinguística. A 
dinâmica de ensino aprendizagem do PNAIC é permeada pelo papel do 
professor como mediador do processo de ensino aprendizagem. Com 
base nos estudos sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky 
(1994, p. 35), “é possível afirmar que o professor pode ser mediador da 
atividade lúdica (...), ele pode atuar na seleção de propostas de atividades, 
na mediação durante a situação ou mesmo pode ser um problematizador, 
provocando as crianças a tomarem decisões, opinarem, defenderem suas 
posições”.  Todo processo de alfabetização e letramento orientado pelo 
programa é concretizado através das interações com o outro, das trocas de 
experiências, do confronto de saberes, das vivências de modo a torna-se 
escola e fora dela a aprendizagem da leitura e da escrita significativa para 
o aluno. 

Em seu caderno de apresentação, o PNAC defende no Ciclo de 
Alfabetização um ensino sistemático do sistema de escrita através de 
eixos estruturantes e objetivos de aprendizagem. Os eixos estruturantes 
de ensino e aprendizagem das práticas de linguagem e língua: oralidade, 
leitura, produção de texto escrito e análise linguística, todos esses 
contribuem para apropriação do sistema de escrita alfabética. Quando 
a criança chega à escola ela já sabe fazer uso das atividades da fala e 
assim, comunica-se para satisfazer suas vontades. Cabe a escola portanto, 
aproximar da criança a linguagem padrão, deixando claro que o modo 
de cada um falar aprendido no meio familiar também é legítimo. Através 
do eixo oralidade trabalha as interações de modo a organizar os turnos 
da fala, onde as crianças irão aprender ouvir e respeitar a diversidade 
dos modos de fala, esperar a sua vez de falar e externar opinião. Essas 
aprendizagens estão relacionadas nos direitos de aprendizagem de acordo 
com os conteúdos apropriados para cada ano.

O que podemos perceber é que essa metodologia favorece a 
construção da autonomia e identidade do aluno. O professor abre 
espaço para ouvir e deixar que seu aluno relate suas experiências vividas, 
caracterizando um trabalho com a oralidade de forma planejada e 
intencional.  

A leitura e escrita juntamente com a análise linguística serão 
imbricadas uma a outra, de forma que falar sobre cada uma dela de 
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forma específica possa correr o risco de tornar a proposta de ensino 
aprendizagem de forma linear, quando a mesma é espiral num vai e 
vem de acordo com necessidade do aluno. O PNAIC trabalha com os 
processos para alfabetizar letrando de forma sistematizada durante todo 
percurso que a criança vive neste período. Diante do exposto, serão 
apresentados conceitos trabalhados pelo referido programa, no sentido 
de compreendermos a proposta de alfabetização ofertada pelo PNAIC e 
os princípios que a sustentam.

O Sistema de Escrita Alfabética - SEA antes do construtivismo 
as práticas de alfabetização eram pautadas na memorização do nome, 
traçado das letras e a decoreba dos sons que a substituiriam, entendida 
como uma mera sistematização das famílias silábicas (BA, BE, BI, BO, 
BU), ou seja, pela leitura repetitiva de palavras iniciadas pela mesma 
relação fonema grafema, e na compreensão do alfabeto como um código. 
Assim, diferentes autores, tais como Ferreiro e Teberosky (1985) e 
Moraes (2012) alertam que conceber a escrita como um código é um 
equivoco, porque ao compreendê-la dessa maneira é colocar em evidência 
a capacidade de discriminação visual e auditiva. Segundo Ferreiro (1999) 
para aprender como o SEA funciona, a criança também vive um sério 
trabalho conceitual, ela precisa desvendar duas questões intituladas como 
segredos por Moraes (2012). O que as letras notam (registram), e como 
elas criam essas notações.  Para compreender como o sistema de escrita 
alfabética funciona a criança precisa desenvolver as habilidades de análise 
fonológica. 

Para compreensão das propriedades do SEA e tornar-se 
alfabetizado a criança precisa construir em sua mente, por exemplo, que 
escrevemos com letras que são diferentes de números e que não podem 
ser inventados, e uma série de propriedades construídas por Arthur 
Morais (2012). As crianças atendidas pelo programa são alfabetizadas a 
luz da Teoria da Psicogênese, a qual afirma que as mesmas vivem um 
percurso para a apropriação do SEA, elas precisam passar por diferentes 
fases que vão desde a hipótese pré-silábica, onde o sujeito ainda não 
faz correspondências entre o som e a escrita a fase alfabética quando já 
compreende que as palavras são representações de unidades sonoras como 
as sílabas e fonemas. São as hipóteses infantis que seguem uma ordem de 
evolução na apropriação da escrita. 
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É importante salientar que a passagem de um nível para o outro 
é gradual e depende muito das intervenções feitas pelo professor durante 
todo o processo de alfabetização, tornando-se necessário portanto, que 
sejam realizados diagnósticos e intervenções para que as crianças possam 
avançar em suas hipóteses de escrita. Nessa perspectiva, parafraseando 
Ferreiro (1999) os “erros” cometidos pelas crianças não são mais 
censurados, passam a ser considerados como reveladores de hipóteses que 
as crianças elaboram ao tentar escrever, a aprendizagem passa a ser vista 
como um processo de sujeitos ativos na busca de compreender como 
a escrita nota. Percebe-se neste sentido, a importância de incentivar a 
criança a fazer escrita espontânea. 

Magda Soares (2013) defende que o trabalho específico para o 
ensino do SEA seja inserido em práticas de letramento, de modo que esse 
não obscureça as especificidades da alfabetização. O termo letramento 
segundo Soares (1998), é a versão para o Português da palavra de língua 
inglesa literacy, que significa o estado ou condição que assume aquele 
que aprende a ler e a escrever. Neste sentido, é importante que tenhamos 
conhecimento de seus conceitos e suas diferenças – alfabetização e 
letramento, para que possamos compreender a relação entre ambos e 
obter o conhecimento de sua transformação no alfabetizar letrando e sua 
influência na prática do professor alfabetizador. 

O letramento é indissociável da alfabetização, pois ser letrado 
corresponde à capacidade de ler, escrever e fazer uso desses conhecimentos 
em situações reais do dia a dia. Dito isso, Alfabetizar letrando é 
fundamental, pois garante uma aprendizagem muito mais significativa, 
afinal como afirma Soares, 

um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo 
letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o 
indivíduo letrado, é o indivíduo que vive em estado de letramento, é 
não só aquele que sabe ler e escreve, mas aquele que usa socialmente a 
leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente 
às demandas sociais de leitura e de escrita (SOARES, 1998, p. 40). 

Na concepção de Soares (1998) a alfabetização e letramento são 
diferentes entre si, porém são processos que se complementam, não há 
mais como pensar em alfabetizar sem considerar o mundo letrado em que 
as pessoas estão imersas. Soares (2013) deixa claro que o letramento só se 
desenvolve no contexto da aprendizagem das relações fonemas-grafemas, 
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isto é, em dependência da alfabetização. 
Na visão construtivista a criança precisa reconstruir em sua 

mente a apropriação do SEA, neste percurso não é possível queimar 
etapas, já que um conhecimento surge a partir de outro construído. E 
para essa construção é preciso que a criança inicie e aprofunde alguns 
conhecimentos convencionais, tais como: 

compreender que as palavras são escritas com letras e que há variação 
em sua ordem, contar oralmente as sílabas das palavras e compará-las 
quanto ao tamanho, perceber as semelhanças sonoras iniciais e finais, 
reconhecer que as silabas variam quanto a sua composição, além de 
perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas (BRASIL, 
2012, p. 19).

Desde a década de 1970, as pesquisas indicam que existe uma 
relação entre o que se passou a chamar de consciência fonológica e a 
aquisição do SEA. Para que a criança venha desenvolver sua consciência 
fonológica, ela precisa desenvolver atitudes metacognitivas, ou seja, refletir 
sobre a dimensão sonora sobre os segmentos das palavras, bem como, 
partes das palavras, sentenças, características e finalidades de textos. Neste 
momento a criança estará colocando em ação sua consciência fonológica, 
entendida como a capacidade de refletir sobre as unidades sonoras das 
palavras e de manipulá-las de modo intencional (MORAIS, 2006). 

São várias as habilidades de consciência fonológica que a criança 
vai desenvolvendo em diferentes momentos. É importante compreender 
que o desenvolvimento da consciência fonológica ocorre à medida que 
a criança tem oportunidade de refletir sobre as formas orais e escritas 
das palavras, ela não aparece com a maturação biológica, é papel do 
professor alfabetizador criar oportunidades para as crianças refletirem 
essa dimensão. 

Dentre as diversas capacidades de reflexão fonológica, o PNAIC 
destaca por exemplo, a identificação e a produção de rimas ou aliterações; 
contagem de sílabas orais de palavras; segmentação de palavras em sílabas; 
e a comparação de palavras quanto ao número de silabas.  

Pensando então, na valia da intervenção/mediação, conhecer 
significativamente como a língua funciona é um dos fortes propósitos 
das habilidades metalinguísticas, daí a proposição de inúmeros estudiosos 
na atualidade, de atividades e estratégias que visam ao desenvolvimento 



146  
 Jenerton A. Schütz  |  Leandro Mayer (Orgs.)

da consciência metalinguística pela criança de modo sistemático e 
intencional. Todavia, Morais (2012) afirma que o desenvolvimento da 
consciência fonológica constitui condição necessária, mas não suficiente 
para apropriação do SEA. 

5 Considerações finais

Percebemos que a formação continuada do professor dentre 
as ações do PNAIC é a mais densa. Podemos afirmar que essa ação 
concretizada nos municípios é um avanço para educação no que diz 
respeito às práticas de leitura e letramento na alfabetização e o apoio com 
a entrega de materiais como livros de literatura infantil e jogos de estudos 
para desenvolvimento de consciência fonológica.

As formações continuadas propostas pelo programa envolvem 
estudos e atividades práticas como planejamento de aulas, processos 
avaliativos e acompanhamento da aprendizagem. Não podemos deixar 
de classificar como uma ação positiva a inserção de professores nestes 
espaços de estudos e trocas de experiências, principalmente a participação 
da Universidade nesta cadeia formativa: coordenadores, formadores 
regionais e a partir desses a formação dos orientadores de estudos e 
professores alfabetizadores.  

Ficou claro, que é um curso que veio para proporcionar a plenitude 
da leitura, escrita e produção textual como um direito do estudante em 
idade de alfabetização através dos direitos de aprendizagem para cada ano 
do ciclo.

No entanto, alguns desafios ainda precisam ser superados. No 
caso do PNAIC faremos uma crítica recorrente pelo fato da alfabetização 
está sempre se apresentando sob a responsabilidade do Professor regente. 
Apesar de o Governo Federal colocar esse compromisso como “divida”, 
somente em 2016 o programa inseriu o coordenador pedagógico nos 
diálogos formativos depois de quatro anos de formação continuada. 
Consideramos que é preciso o envolvimento também do diretor escolar 
nos processos formativos, mesmo que seja em outra dimensão. Em tempos 
em que a gestão democrática toma forma e se torna paulatinamente 
palpável, cabe à escola assumir a responsabilidade e caminhar junto ao 
professor na busca por estratégias que alcancem o sucesso escolar, ou seja, 
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a plena alfabetização de suas crianças.
Constatamos também, que em 2013 e 2014 os materiais para 

estudo dos professores foram entregues impressos e a bolsas como 
auxilio para o professor estudar foi efetivada sem nenhum problema, 
os participantes assíduos receberam as 10 bolsas propostas. Já em 2015 
e 2016, os materiais foram entregues em mídias, dificultando o acesso 
para leitura e as bolsas foram reduzidas para apenas 03, gerando uma 
insatisfação aos professores envolvidos nos processos formativos do 
PNAIC. 
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1 Introdução

O direito à educação, apesar de ter a sua importância 
reconhecida para a construção de uma sociedade mais 

equânime, ainda perpassa por desafios na sua implementação, sendo a 
educação escolar de qualidade um sonho ainda distante, especialmente, 
quando são os indivíduos mais vulneráveis os destinatários das ações 
relacionadas. Tal direito foi reconhecido como sendo fundamental 
na Constituição da República Federativa do Brasil de 19885, sendo 
qualificado, inclusive, como dever do Estado e da família.
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5 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. (grifamos)
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Assim, emergem posicionamentos que o direito à educação é um 
direito fundamental de natureza social, mas são muitas as implicações 
práticas decorrentes dessa enunciação. Nesse âmbito, a previsão 
constitucional define parâmetros que devem pautar a atuação do legislador 
e do administrador público, além do estabelecimento de critérios que o 
Judiciário deve adotar quando chamado a julgar questões que envolvam 
a implementação deste direito. 

Além da previsão constitucional, há uma série de outros 
documentos legais que estabelecem critérios a respeito do direito à 
educação, tais como o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (1966), ratificado pelo Brasil e promulgado pelo 
Decreto Legislativo n. 592 (1992); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº. 9.394/96); o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei n. 8.069/90); o Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001), 
dentre outros. No entanto, a proposta deste estudo é abordar o tema sob 
um viés estritamente constitucional.

Por essa razão, a proposta do presente capítulo é provocar uma 
reflexão acerca da eficácia das normas que disciplinam a educação e a 
efetividade do direito educacional de qualidade no âmbito da Constituição 
da República de 1988. Para a consecução desse objetivo, organizamos este 
texto em duas partes: a) discussão sobre a normalização básica do direito 
à educação e b) perspectivas de efetividade das normas regulamentadoras 
do direito à educação de qualidade.

Assim, esperamos contribuir para uma problematização acerca da 
imprescindibilidade da qualidade da educação, de modo a potencializar 
práticas de ensino que tornem a aprendizagem mais efetiva, “pois se trata 
igualmente de um problema social e não apenas pedagógico” (CABRAL, 
2008, p. 108).

2 Normalização básica do direito à educação

De modo a viabilizar a democracia, acolhida na fórmula 
política do Estado Democrático de Direito (CR/88. Art. 1º, caput)6, o 

6 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:
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constituintes fixaram os alicerces disciplinadores da educação. No que se 
refere ao Estado Democrático de Direito, a consagração dos princípios 
materiais estruturantes da Lei Maior está ligada à realização dos direitos 
fundamentais.

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).

Não é possível se falar em dignidade sem a existência de uma 
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.

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.

[...] as Constituições que adotaram a fórmula política do Estado 
Democrático de Direito, criaram mecanismos para a limitação do 
poder e positivaram o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 
colocando-o como princípio fundamental do ordenamento jurídico. 
Exemplo disso é a Constituição do Brasil que, em seu artigo 1º, 
explicitamente consignou o princípio da dignidade humana como 

 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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fundamento do Estado. O art. 3º, por sua vez, determina como 
objetivo fundamental “construir uma sociedade livre, justa e solidária”, 
além de trazer a “prevalência dos direitos humanos”, no art. 4º, como 
princípio que rege suas relações internacionais. Os direitos e garantias 
fundamentais são relacionados no Título II da Constituição da 
República de 1988, mas há outros espalhados por todo o texto e há a 
ressalva no § 2º do artigo 5º, que inclui outros decorrentes do regime 
e dos princípios adotados, bem como dos tratados internacionais 
firmados pelo Estado brasileiro (CONSELVAN, 2009, p. 5).

A Constituição de República de 1988 estabelece, no Título VIII, 
capítulo III, seção I, nos arts. 205 a 214, sobre a regulamentação básica 
que deve nortear a educação brasileira. Nesses dispositivos há a definição 
de inúmeros aspectos concernentes à aplicação/concretização do direito à 
educação. A Carta Magna dispõe sobre a estrutura educacional brasileira 
(nos diversos níveis e modalidades de ensino), princípios e objetivos 
informadores do direito educacional, deveres de cada ente da Federação 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para a garantia desse 
direito e, ainda, regula um sistema próprio de financiamento (que conta 
com a vinculação constitucional de receitas).

A CRFB/88 também preconiza, no seu art. 6º, que a educação 
é considerada um direito social. Tais regulamentações representam 
um avanço significativo no âmbito educacional, possuindo como 
fundamentos, inclusive, a cidadania e os direitos humanos. No entanto, 
ainda se faz necessária a busca por uma argumentação dialética. A 
educação é um direito de todos e possui um caráter intrínseco de 
indispensabilidade, abrangendo a infância e, sobretudo, a vida adulta. 
Nesse sentido,

O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno 
porque o objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto 
em perspectiva. Basicamente, deveria ser considerado não como um 
direito da criança freqüentar a escola, mas como o direito do cidadão 
adulto ter sido educado (MARSHALL, 1967, p. 73).

A educação é um bem comum. Porém, essa ideia de pertencimento, 
muitas vezes é ignorada ou limitada. Teixeira (1996) adverte que o direito 
à educação é um direito de todos, pois não se trata de um processo de 
especialização direcionado apenas a alguns para o exercício de certas 
funções na sociedade. O direito à educação está ligado à formação de cada 
um e de todos, para uma contribuição à sociedade integrada e nacional, 
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que está em construção. Corroborando com esse entendimento, Jaeger 
assinala que

[...] a educação não é uma propriedade individual, mas pertence 
por essência à comunidade. O caráter da comunidade imprime-se 
em cada um de seus membros e é no homem, muito mais do que 
nos animais, fonte de toda a ação e de todo comportamento. Em 
nenhuma parte o influxo da comunidade nos seus membros tem 
maior força que no esforço constante de educar, em conformidade 
com seu próprio sentir, cada nova geração. A estrutura de toda a 
sociedade assenta nas leis e normas escritas e não escritas que a unem 
e unem seus membros (1989, p. 4).

A Constituição, ao dispor sobre os deveres do Estado com a 
educação, também instituiu que “o acesso ao Ensino Fundamental 
obrigatório e gratuito é direito público subjetivo” e que o “não 
oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente” (BRASIL, 
CF/88, art. 208, §1º e 2º). Com tal previsão, todos os cidadãos têm o 
direito de exigir do Estado o cumprimento de seu dever com relação à 
prestação educacional (SILVEIRA, 2006).

A obrigatoriedade do oferecimento do ensino se dá, 
principalmente, porque a educação tem um caráter emancipatório, já 
que possibilita que o indivíduo desenvolva sua própria visão de mundo 
e tenha plena liberdade de mudar a realidade conforme as necessidades e 
a evolução da sociedade. Decerto, a consequência natural deste processo 
é, principalmente, o desenvolvimento de uma consciência política. Tal 
discernimento e criticidade permitem, inclusive, que os cidadãos não 
deixem que os interesses de determinados grupos estejam em desacordo 
com as demandas da sociedade ou firam o exercício da democracia, que é 
constantemente fortalecida pela educação. 

Cara e outros (2019), dissertando sobre as disposições 
constitucionais, vai mais além, e destaca que a educação é a forma como 
o indivíduo se apropria da cultura de seu país e a usa para modificar 
a própria cultura, através do exercício da cidadania e na execução do 
trabalho. Partindo deste ponto, é possível perceber que o legislador 
constitucional buscou engendrar as formas de apoderamento da cultura 
para garantir o direito à educação. No mesmo sentido, arriscando 
um conceito mais amplo, é possível afirmar que educação é a própria 
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apropriação de cultura, referente a tudo aquilo que o ser humano criou e 
cria para além da natureza.

Westphal (2009) ressalta que a educação tem ampla relação 
com a liberdade, já que é voltada para o desenvolvimento integral da 
personalidade humana e para o robustecimento do respeito aos direitos 
humanos e liberdades fundamentais. Nesse diapasão, a educação coopera 
para a ampliação da cidadania e para a expansão do modelo de democracia 
comunicativa. Educar, em uma interpretação interligada aos direitos 
humanos, é contribuir para a construção da cidadania. A educação 
é tanto um direito humano em si mesmo, como um meio necessário 
para a concretização de outros direitos, constituindo-se em um processo 
grandioso que ocorre na sociedade.

Para que a educação seja plena e cumpra de forma efetiva seu 
papel descrito na Constituição, é preciso assegurar um acesso livre e 
universal ao sistema educacional. O direito à educação é indissociável ao 
direito à liberdade, pois, para que um indivíduo seja livre é necessário que 
ele tenha uma consciência crítica, questionadora e problematizadora. A 
educação é um direito inerente à condição humana, sendo fundamental 
ao exercício da cidadania. 

Cara et al (2019), analisando este aspecto, dissertou que o direito 
à educação é, em sentido amplo e, por conseguinte, o direito de todas 
as pessoas se apropriarem da cultura, por esse apoderamento ser parte 
imprescindível da condição humana e uma necessidade para o pleno 
usufruto da vida. 

Neste contexto, o direito à educação, por ser inerente à condição 
humana, não pode estar relacionado a uma educação qualquer, mas de 
qualidade. O direito à uma educação de qualidade é indispensável, não 
somente à existência humana, mas, sobretudo, ao aperfeiçoamento desta.

3 Perspectivas de efetividade do direito à educação de qualidade

Neste momento, é importante tratar sobre os dispositivos da 
CRFB/88, apesar de os mesmos já terem sido introduzidos no apartado 
anterior. Tratar sobre as normas constitucionais relativas ao direito 
à educação não é uma tarefa fácil, afinal, é um tema que articula com 
diferentes dimensões, constituindo, inclusive, as relações sociais. Dourado 
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e Oliveira (2009, p. 202) postulam que 

Debater tais questões remete à apreensão de um conjunto de 
determinantes que interferem, nesse processo, no âmbito das relações 
sociais mais amplas, envolvendo questões macroestruturais, como 
concentração de renda, desigualdade social, educação como direito, 
entre outras. Envolve, igualmente, questões concernentes à análise de 
sistemas e unidades escolares, bem como ao processo de organização 
e gestão do trabalho escolar, que implica questões como condições de 
trabalho, processos de gestão da escola, dinâmica curricular, formação 
e profissionalização docente. Em outras palavras, é fundamental 
ressaltar que a educação se articula a diferentes dimensões e espaços 
da vida social sendo, ela própria, elemento constitutivo e constituinte 
das relações sociais mais amplas. A educação, portanto, é perpassada 
pelos limites e possibilidades da dinâmica pedagógica, econômica, 
social, cultural e política de uma dada sociedade.

A parcela da população que, ainda hoje, é vítima das limitações 
enraizadas ao ordenamento jurídico brasileiro, exemplifica a deficiência 
no princípio isonômico à educação. Segundo dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra e Domicílios Contínua (PNAD), disponibilizados na 
plataforma do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 
ano de 2018, foram contabilizadas 11,3 milhões de pessoas analfabetas 
no Brasil, entre 15 anos ou mais. Neste contexto, é inelutável reconhecer 
que a educação encontra limites que traduzem a grande distância entre a 
realidade brasileira e as expectativas do constituinte originário.

O impacto do analfabetismo transcende a mera preocupação 
estatal alusiva à imagem do País diante de índices tão alarmantes. Seu 
efeito dominó, na verdade, é o caráter mais inquietante, pois, um 
indivíduo que se encontra na idade adulta na condição de analfabeto, 
claramente, encontra dificuldades em contribuir para o exercício da 
democracia e compreender os demais pressupostos previstos no pacote 
político adotado em 1988. 

Esse cenário demonstra que a desigualdade educacional trata-
se de um conceito proveniente da desigualdade social, ao passo que as 
oportunidades não são iguais para todos, fato intrinsicamente ligado ao 
consequente aumento dos índices de marginalização. Outrossim,

[...] é preciso reconhecer que as nossas altas taxas de analfabetismo 
são decorrentes da nossa pobreza. O analfabetismo representa a 
negação de um direito fundamental, decorrente de um conjunto 
de problemas sociais: falta de moradia, alimentação, transporte, 
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escola, saúde, emprego... Isso significa que, quando as políticas 
sociais vão bem, quando há emprego, escola, moradia, transporte, 
saúde, alimentação... não há analfabetismo. Quando tudo isso vai 
bem, a educação vai bem. Isso significa ainda que o problema do 
analfabetismo não será totalmente resolvido apenas por meio de 
programas educacionais. Eles precisam vir acompanhados de outras 
políticas sociais (GADOTTI, 2008, p.11).

O direito à educação está positivado, dentre outros diplomas 
legais, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A 
positivação trata-se de uma importante conquista, porém, é preciso um 
maior compromisso com o seu significado, de modo a garantir efetividade 
e, sobretudo, uma argumentação dialética. 

A CR/88 concedeu amplos direitos, confirmando e ampliando 
o interesse social pela educação. Desde a Constituição monárquica de 
1824, a primeira Constituição brasileira, a educação irrompe como o 
fundamento da política social, que só alcança elevada abrangência durante 
o século XX. No final deste século, falou-se bastante sobre a educação e 
sobre a sua importância, porém, muito se desarticulou quanto à aplicação 
dos direitos educacionais (VIEIRA, 2001).

A respeito dos parâmetros que devem informar a tarefa de 
concretização do direito educacional, Duarte (2007) menciona que o 
Estado deve aparelhar-se para fornecer a todos, progressivamente, os 
serviços educacionais mínimos. Isso significa reconhecer que o direito 
à educação só se efetiva mediante o planejamento e a implementação de 
políticas públicas, pois, a satisfação do direito não se exaure na realização 
do seu aspecto meramente individual (garantia de uma vaga na escola, 
por exemplo). A satisfação abrange a realização de prestações positivas de 
natureza diversa por parte do poder público, num processo que se sucede 
no tempo.

Um dos grandes desafios no que se refere ao direito à educação 
reside na qualidade, de modo a ensejar um sistema autônomo e 
qualitativo. Hartill (2006) infere que a educação não é um serviço, mas 
um direito universal. Informa que a educação não deve ser uma educação 
superficial, mas de qualidade, capaz de possibilitar a inclusão, permitindo 
o pleno desenvolvimento da potencialidade de cada pessoa, construindo 
o respeito à diferença, promovendo a equidade e a paz.

[...] os desafios para a construção de uma educação de qualidade para 
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todos os brasileiros passam, sobretudo, pela valorização da carreira 
do magistério (valorização salarial, plano de carreira, formação inicial 
e continuada, e condições de trabalho), financiamento e gestão da 
educação, e estabelecimento de padrões mínimo de qualidade para 
nossas escolas públicas de Educação Básica (BRASIL, Parecer nº 
08/2010).

Tratar sobre a qualidade do ensino é uma tarefa complexa, já que 
composta por fatores dinâmicos e subjetivos. Há, inclusive, uma série 
de direitos, garantias e deveres inerentes a essa questão. A importância 
da educação para a qualificação do ser humano é inquestionável. E o 
direito à educação deve ser assegurado. Não deve ser disponibilizada uma 
educação qualquer. O conhecimento não deve ser, inclusive, “coisificado”. 
No mesmo sentido, compreende-se que:

[...] as práticas de avaliações externas, com sistemas de avaliação em 
que os sujeitos que atuam no cotidiano das instituições transformam-
se em objetos passivos, sendo os processos de trabalho ignorados, 
as especificidades dos contextos desconhecidas. O que dá validade 
ao trabalho é o produto final, aferido, quase sempre, em limites 
quantitativos, concentrados nos resultados, avaliados de fora para 
dentro [...] A avaliação quantitativa, tecnocrática, centrada na 
avaliação de produtos, ignora o processo, coisifica o conhecimento, 
quantifica, tem a pretensão de mensurá-lo, padronizá-lo, compará-lo 
em escalas competitivas. (AZEVEDO, 2007, p.8)

Torna-se iminente inserir na agenda da educação, de um modo 
clarividente, a problemática da qualidade, analisando o tema com base 
nos processos de trabalho que, muitas vezes, são ignorados, evidenciando-
se somente aspectos tecnocráticos e quantitativos. O conhecimento 
não deve ser padronizado e, menos ainda, analisado como se avalia um 
produto. Afinal, são as diferentes concepções sobre a aprendizagem que 
culminam para que a democracia se sobressaia e os cidadãos tenham um 
desenvolvimento integral.

As qualidades que se exigem do ensino estão condicionadas por fatores 
ideológicos e políticos, pelos sentidos que se atribuem à educação 
num momento dado e em uma sociedade concreta, pelas diferentes 
concepções sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem, ou 
pelos valores predominantes em uma determinada cultura. Esses 
fatores são dinâmicos e mutantes, razão por que a definição de uma 
educação de qualidade também varia em diferentes períodos, de uma 
sociedade para outra e de alguns grupos ou indivíduos para outros 
(UNESCO, 2008, p. 29).
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A educação pode ser compreendida como um elemento 
constitutivo das relações humanas. É este o entendimento de Dourado, 
Oliveira e Santos (2007, p. 203):

A discussão acerca da qualidade da educação remete à definição do 
que se entende por educação. Para alguns, ela se restringe às diferentes 
etapas de escolarização que se apresentam de modo sistemático por 
meio do sistema escolar. Para outros, a educação deve ser entendida 
como espaço múltiplo, que compreende diferentes atores, espaços e 
dinâmicas formativas, efetivado por meio de processos sistemáticos 
e assistemáticos. Tal concepção vislumbra as possibilidades e os 
limites interpostos a essa prática e sua relação de subordinação 
aos macroprocessos sociais e políticos delineados pelas formas de 
sociabilidade vigentes. Nessa direção, a educação é entendida como 
elemento constitutivo e constituinte das relações sociais mais amplas, 
contribuindo, contraditoriamente, desse modo, para a transformação 
e a manutenção dessas relações.

Oportuno destacar que ensino e educação contém acepções 
harmônicas, porém, não são sinônimas. A esse respeito, Moreira (1998) 
esclarece que os conceitos de educação e ensino diferem no que tange à 
sua amplitude e abrangência. O conceito de educação envolve todas as 
influências que o indivíduo recebe em sua vida, em diferentes instituições 
e circunstâncias variadas. O conceito de ensino é mais restrito; é a 
educação escolar, que se desenvolve em instituições próprias, ou seja, as 
escolas. Assim sendo, todo ensino é educação, mas nem toda educação é 
ensino ou educação escolar. Mas, ambos precisam ser de qualidade.

Dourado, Oliveira e Santos (2007) asseveram que a qualidade 
da educação é um fenômeno complexo e abrangente, capaz de 
envolver dimensões diversas, não podendo ser apreendido apenas por 
um reconhecimento de multiplicidade e das quantidades ínfimas de 
insumos considerados indispensáveis ao desenvolvimento do processo 
ensino-aprendizagem. Portanto, a qualidade da educação é determinada 
envolvendo a relação entre os recursos materiais e humanos, bem como a 
partir da relação que ocorre na escola e na sala de aula.

É importante lembrar que “qualidade” guarda um sentido 
de excelência aplicável aos processos das corporações privadas que, 
diante da acirrada competitividade do mercado, buscam a melhoria de 
produtividade, maximização de resultados, diminuição de prejuízos. 
Esse sentido corporativo de “qualidade”, onde está implícita a noção de 
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eficiência, acabou migrando para outros setores da sociedade, inclusive 
para a área de educação (DOURADO; OLIVEIRA, 2009).

Entender a respeito da qualidade da educação depende de vários 
fatores. Sobre essa questão, as qualidades 

[...] que se exigem do ensino estão condicionadas por fatores 
ideológicos e políticos, pelos sentidos que se atribuem à educação 
num momento dado e em uma sociedade concreta, pelas diferentes 
concepções sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem, ou 
pelos valores predominantes em uma determinada cultura. Esses 
fatores são dinâmicos e mutantes, razão por que a definição de uma 
educação de qualidade também varia em diferentes períodos, de uma 
sociedade para outra e de alguns grupos ou indivíduos para outros 
(UNESCO, 2008, p. 29).

Em síntese, no que tange às perspectivas de efetividade do direito 
à educação, sobretudo, sob o viés da qualidade, depreende-se que: a) a 
educação ocupa posicionamento de destaque no ordenamento jurídico, 
servindo como razão de ser de toda a ordem jurídica, junto com os 
demais direitos fundamentais; b) tem aplicabilidade imediata, embora 
sua realização integral só possa se dar de modo progressivo; c) não pode 
ser suprimida do ordenamento jurídico através de emenda constitucional; 
d) pertence a todos, mas deve priorizar categorias de pessoas que se 
encontram numa mesma posição de vulnerabilidade; e) tem como sujeito 
passivo o Estado; f ) concretiza-se por meio de políticas públicas ou 
programas de ação governamental; g) vincula a todos os poderes públicos 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), que devem adotar medidas até o 
máximo dos recursos disponíveis, para a satisfação daquilo que foi eleito 
como prioritário (núcleo mínimo obrigatório), reconhecendo o direito à 
educação como um verdadeiro direito (DUARTE, 2007).

Enfim, a imprescindibilidade da educação para a qualificação 
do ser humano é inquestionável. Monteiro (2003) adverte, nesse 
sentido, que o direito à educação não é direito apenas à disponibilidade 
e à acessibilidade de uma educação qualquer, avaliada por indicadores 
superficialmente utilitários e quantitativos. É considerado o direito a 
uma educação de qualidade, sobretudo, ético-jurídica de direito do ser 
humano, cujas condições materiais, institucionais e pessoais respeitem 
todo o conteúdo normativo, devidamente interpretado, conforme 
preoconiza a CRFB/88.
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4 Considerações finais

Este capítulo teve por objetivo fazer provocações sobre 
imprescindibilidade da qualidade da educação, de modo a potencializar 
práticas de ensino que tornem a aprendizagem mais efetiva, 
especificamente sob a perspectiva constitucional da normalização básica 
do direito à educação.

Evidenciamos que a educação é um direito de todos e possui 
um caráter intrínseco de indispensabilidade, abrangendo a infância 
e, sobretudo, a vida adulta, sendo esta, um bem comum com caráter 
emancipatório, já que possibilita que o indivíduo desenvolva sua própria 
visão de mundo e tenha plena liberdade de mudar a realidade, conforme 
as necessidades e a evolução da sociedade. 

Demonstramos que o direito à educação tem sua importância 
reconhecida pela Constituição República Federativa do Brasil de 1988, 
atribuindo-lhe caráter fundamental e social, imputando-lhe ainda, 
como dever do Estado e da família. Esta previsão constitucional define 
parâmetros que devem pautar a atuação do legislador e do administrador 
público, além do estabelecimento de critérios que o Judiciário deve adotar 
quando chamado a julgar questões que envolvam a implementação deste 
direito. No entanto, a educação encontra limites que traduzem a grande 
distância entre a realidade brasileira e as expectativas do constituinte 
originário.

Em relação à efetividade do direito à educação, soma-se a esta 
discussão a necessidade de implementação de uma educação plena 
que cumpra de forma efetiva seu papel descrito na Constituição. É 
preciso assegurar um acesso livre e universal ao sistema educacional. 
O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente, 
concedendo a todos os cidadãos o direito de exigir do Estado o 
cumprimento de seu dever com relação à prestação educacional.

Desse modo, reiteramos que o direito à educação é imprescindível 
e indissociável ao direito à liberdade e a dignidade e que, sem ele, não se 
exerce, plenamente, o Estado Democrático de Direito, bem como não 
se constrói uma sociedade equânime; deve ser assegurada uma educação 
de qualidade, sobretudo, ético-jurídica de direito do ser humano, cujas 
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condições materiais, institucionais e pessoais respeitem todo o conteúdo 
normativo.
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O ENSINO NA MODERNIDADE: O CURRÍCULO 
TRADICIONAL FRENTE AOS ALUNOS COM 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Daiane Altenhofen1

1 Introdução

Na sociedade brasileira, o sistema educacional constitui-
se historicamente de forma tradicional, padronizado e 

consequentemente, castrador. A racionalidade técnica da modernidade 
é uma herança ainda presente na maior parte das instituições, aonde 
o professor é visto e formado como um especialista capacitado para 
aplicar o que for parte das regras pedagógicas e científicas educacionais 
estabelecidas, estando sujeito a uma rotina pedagógica estruturada 
e lidando com os problemas educacionais através de procedimentos 
técnicos. Conforme o autor Diniz-Pereira (2014), o modelo de formação 
de professores ainda é pensado sob uma perspectiva objetiva e tecnicista, 
sendo o professor o sujeito especializado que está apto a operar com as 
regras científicas e pedagógicas de sua formação nas práticas educacionais 
que realiza. 

A homogeneização do conhecimento através de metodologias 
e processos de avaliação geram constantes conflitos ao deparar-se com 
alunos cujas necessidades educacionais demandam de estratégias 
diferentes. Em meio a isso, entre os principais afetados nesse modelo, 
estão os alunos que possuem dificuldades de aprendizagem. Sendo uma 
realidade crescente, estas acometem cerca de 15% a 20% dos escolares 
do primeiro ano, podendo chegar a 50% nos primeiros seis anos de 
alfabetização (OHLWEILER; RIESGO; ROTTA, 2016).

1 Mestranda em Educação - Unochapecó. Secretaria de Assistência Social de Maravilha/
SC - Professora de Educação Física. E-mail: daya_tita@hotmail.com
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Desvendar o problema do aluno que não aprende é também 
analisar o sistema pelo qual este é ensinado, assim como outros fatores 
determinantes os quais alunos e professores encontram-se sujeitos na sua 
relação escolar cotidiana. Sendo assim, buscar estratégias de superação 
desta problemática requer uma investigação do processo de ensino-
aprendizagem. (GIMENEZ, 2005; BOCK; AGUIAR, 2003). Esta análise 
de todos os fatores constituintes do processo de ensino e aprendizagem é 
condição indispensável à compreensão das causas do baixo desempenho 
escolar e dificuldades de aprendizagem. 

Todavia, embora seja um fenômeno individual do aluno com 
dificuldade de aprendizagem, não é um fator de exclusiva responsabilidade 
deste, sendo necessário considerar seu contexto. No que concerne a 
multiplicidade deste contexto, o processo de ensino e aprendizagem está 
associado a fatores políticos e econômicos da sociedade, a formação e 
atuação dos professores, bem como a proposta pedagógica da escola, as 
potencialidades de cada aluno e sua relação familiar. (GIMENEZ, 2005). 
Na concepção do autor, com a qual concorda a intenção deste estudo, 
a real compreensão das dificuldades de aprendizagem será efetivada 
mediante a análise de todos os aspectos que a compõe e como interagem 
entre si, de modo que a intervenção irá considerar os aspectos próprios 
do indivíduo/aluno, das práticas pedagógicas e também de modificações 
mais complexas que envolvem o sistema político, econômico e social.

Em vista disso, este trabalho consiste em um levantamento 
bibliográfico que tem por intenção promover uma reflexão crítica acerca 
dos desafios enfrentados pela prática docente frente aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem inseridos em um contexto de currículo 
tradicional do ensino moderno. Conforme Minayo (2007), a busca dos 
significados e a exploração dos aspectos subjetivos produzidos nas relações 
humanas, como os que se estabelecem na educação, são aspectos que 
não podem ser quantificados, só podem ser captados pela compreensão 
de tais fenômenos através de uma abordagem qualitativa como aqui se 
propõe primeiramente, ao comparar a modernidade com o currículo e a 
educação e na sequência, relacionando as dificuldades de aprendizagem 
no contexto do currículo tradicional.
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2 A modernidade, o currículo e a educação

A modernidade é um período de intensas mudanças que 
acontecem por volta do século XVII, as quais provocam uma virada 
paradigmática na crença de verdade absoluta adotada pela sociedade. A 
humanidade passa a girar em torno da razão, sendo a ciência e a tecnologia 
a luz que iluminaria todas as respostas para os fenômenos, abandonando 
a concepção teocêntrica e metafísica que predominava durante a Idade 
Média. A técnica, a ciência, a nova estrutura social e política, a inovação, 
o tempo cronométrico formam as metanarrativas que caracterizam uma 
sociedade racionalista neste período. (GEORGEN, 2012).

Como complementa o autor, sem dúvidas, a modernidade 
proporcionou muitos progressos na ciência, matemática, tecnologia, o 
que também melhorou o bem-estar da população, no entanto a evolução 
desse quadro fez com que “[..] a razão se encolheu reduzindo-se à sua 
dimensão científico/matemática, em prejuízo das dimensões ética e 
estética” (GEORGEN, 2012, p. 153).

Tadeu Tomas da Silva em seu livro “Documentos de Identidade: 
uma introdução às teorias do currículo” traz as relações da modernidade 
na educação, em que seus reflexos manifestam-se as teorias tradicionais 
do currículo, apresentando características comuns como sua linearidade, 
objetividade, racionalidade de forma sequencial e estática, subvertendo 
o currículo ao desenvolvimento do capitalismo, obedecendo ao estado-
nação. (SILVA, 2010). 

O autor explica a origem das teorias tradicionais estabelecendo 
nexos com os processos de industrialização e crescentes movimentos de 
imigração para as cidades, aonde a escolarização passa a ser uma demanda 
urgente. Em resposta a necessidade institucional de massificar a educação, 
encontrou-se na racionalidade os objetivos e métodos para sistematizar o 
ensino de modo que este apresentasse uma eficiência, a qual poderia ser 
aferida pelas avaliações técnicas de larga escala. A preocupação principal do 
ensino moderno baseia-se em responder “o que?” e “como?”, delimitando 
uma transmissão de ensino linear, sequencial e disciplinar, em que o 
professor é instruído a proceder com neutralidade e cientificidade.

Silva (2010) aclara que a massificação da escolarização é a razão 
que desencadeou o desenvolvimento de currículos racionalizados, 
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exemplificando com argumentos acerca do livro de Bobbitt “The 
curriculum” de 1918, em que o currículo é descrito como um segmento 
de objetivos, métodos, procedimentos que devem ser rigorosamente 
seguidos para todos e mensurados para garantir os resultados educacionais. 

[...] o multiculturalismo nos faz lembrar que a igualdade não pode 
ser obtida simplesmente através da igualdade de acesso ao currículo 
hegemônico, como nas reinvindicações educacionais progressistas 
anteriores. A obtenção da igualdade depende de uma modificação 
substancial do currículo existente (SILVA, 2010, p. 90).

Os crescentes debates pós-modernos, inspirados em diversos 
autores como Heidegger, Gadamer, Husserl, Silva, Giroux, McLaren, 
Popkewitz e outros igualmente importantes, tem levado o significado de 
currículo a outro nível, um que perpassa as limitações da normatividade 
(BERTICELLI, 2010). Graças a isso, assuntos como as desigualdades 
sociais, gênero, cultura e como no caso deste trabalho, a diversidade de 
aprendizagem dos indivíduos que se inserem no ambiente educacional, 
tem ganhado destaque nas produções acadêmicas. Nesse sentido, discutir 
sobre esses assuntos representa um início de mudança de pensamento 
importante que precisa ser incorporado aos sistemas educacionais, os 
quais frequentemente ainda reproduzem o ensino tradicional.

3 As dificuldades de aprendizagem no contexto do currículo 
tradicional 

Como bem disse Silva (2010), a igualdade de acesso ao currículo 
hegemônico não é garantia de uma real igualdade. Essa ideia errônea gera 
situações conflitantes quando forceja o enquadramento de estudantes 
com dificuldades de aprendizagem aos mesmos moldes que se pretende 
usar para todos. Cada realidade exige uma adaptação do currículo às suas 
características e necessidades.

Frequentemente confunde-se o termo dificuldade de aprendizagem 
com distúrbio de aprendizagem. Ciasca e Rossini (2001) descrevem a 
primeira como dificuldades apresentadas durante o processo de ensino 
e aprendizagem que são decorrentes de causas diversas, enquanto que 
distúrbios de aprendizagem se restringem a causas específicas neurológicas 
ou neuropsicológica. Considera-se as dificuldades de aprendizagem como 
foco do trabalho devido a sua relação com os processos educacionais, uma 
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vez que abarca aspectos pedagógicos, sociais, emocionais e familiares, os 
quais fazem parte do contexto escolar e cotidiano do aluno. (ALMEIDA, 
2001).

Buscando compreender melhor o conceito de dificuldades de 
aprendizagem, Garcia (2000) explica ser um conjunto de transtornos que 
influencia diretamente na aprendizagem da fala, leitura, escrita, escuta e 
raciocínio lógico, por exemplo. Tais transtornos podem ser acompanhados 
de problemas de autorregulação e conduta. 

Fomentar uma discussão sobre a relação educando e educador 
torna-se elemento essencial para compreender que desta podem 
surtir consequências negativas e positivas, uma vez que o aluno com 
dificuldade de aprendizagem também se apresenta no processo de 
ensino-aprendizagem acompanhado de seus sentimentos, os quais podem 
também ser de agressividade, apatia, insegurança e baixo autoestima. 
(OSTI, 2010). Desse modo, além da preocupação com o processo de 
ensino-aprendizagem, o professor é desafiado constantemente pelas 
situações socioafetivas que estão presentes no cotidiano de sua profissão.

Em sua tese de doutorado, Osti (2010) apresenta dados 
importantes acerca das concepções dos professores acerca do processo de 
ensino-aprendizagem de alunos com dificuldades. Através de entrevistas 
realizadas com 20 professores efetivos da rede municipal de São Paulo, 
constatou-se que 70% destes consideram-se despreparados para lidar 
com esta situação e alegam entre os motivos não ter tido uma formação 
adequada, a falta de interesse da secretaria em promover capacitações 
acerca do tema e a incumbência de tais problemas exclusivamente 
ao professor. No entanto, percebe-se que a insegurança gerada pelo 
despreparo dos professores com relação às dificuldades de aprendizagem 
faz com que estes permaneçam na inércia, sem autonomia de buscar 
outros recursos para aprofundar-se nesta problemática. Essa espera por 
uma solução pronta causa uma carência de reflexão crítica e iniciativas 
próprias na elaboração de estratégias com relação a sua prática docente.

Segundo o autor, apenas 20% dos professores da pesquisa 
alegam adaptar seu planejamento, tornando-o mais simplificado para 
alunos com dificuldades de aprendizagem, ao passo que, 15% realizam 
atividades individualizadas, constituídas por atividades de memorização 
efetuadas em sala de aula e em casa. O estudo conclui que o professor 
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não acredita em sua prática docente como fonte da superação desses 
desafios, poucos deles demonstram interesse em mudar sua metodologia, 
e quando a fazem, como no exemplo supracitado, consiste em tentativas 
frágeis de apoio a este aluno. Sendo assim, grade parte desses alunos são 
encaminhados pelo professor para o atendimento especializado, com 
esperança desta ser a solução.

Laterman (2006) explana em sua dissertação que o número de 
alunos a ser atendido pelo centro especializado é muito maior do que 
a capacidade da organização, tornando-o lento e por conseguinte, não 
refletindo significativamente no ambiente escolar. Outro aspecto que é 
preciso considerar é a falta de articulação entre escola e serviço de apoio, 
tornando-os práticas isoladas e fragmentadas. Raramente ocorre uma 
assessoria dos profissionais de atendimento aos professores, dificilmente 
havendo um diálogo entre profissionais para o conhecimento das práticas 
de ensino dos professores.

Muitos dos encaminhamentos de alunos com dificuldades de 
aprendizagem ocorrem sem uma investigação mais profunda deste 
indivíduo ou das práticas pedagógicas que poderiam auxiliá-lo (PEREIRA, 
2011). Dessa forma, este encaminhamento é uma ação frequentemente 
equivocada sobre a análise de um aluno que não consegue aprender 
dentro do padrão que está estabelecido. (ROSSINI; SANTOS, 2007). 

Paralelamente, torna-se cada vez mais comum nas classes escolares 
encontrarmos alunos com dificuldades de aprendizagem, que embora não 
possuam laudos, apresentam claros indícios que afirmam a necessidade 
de atenção e planejamento especial. (PEREIRA, 2011).

A família deste educando, desprovida de conhecimento sobre 
o assunto, culpabiliza professores e a escola em geral, pela baixa 
aprendizagem. Em contrapartida, a escola, precária de recursos e 
profissionais bem qualificados no que concerne o assunto, compete a 
culpa à família sobre o fracasso escolar do aluno. Dessa forma, o aluno é 
julgado incapaz por não se encaixar nos padrões e normas de um currículo 
tradicional (BARBOSA, 2006). 

Consequentemente, este aluno é retido pelo fato de “não ter 
conseguido atingir os conhecimentos necessários para próxima etapa 
escolar”, fato que faz emergir outro problema. Crahay (2007) em seu 
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estudo faz uma análise de pesquisas de diferentes autores, os quais se 
complementam em seus resultados sobre a ineficácia da repetência 
escolar, evidenciando que alunos repetentes possuem desempenho 
inferior aos alunos promovidos, resultado encontrado não só no Brasil. 
Por consequência, o autor conclui que a repetência prejudica as relações 
afetivas e não contribui para as dificuldades de aprendizagem.

Nessa conjuntura de problemas, a formação precária nas 
licenciaturas impede que o professor tenha informações suficientes para 
promover a aprendizagem destes alunos. (BARBOSA, 2006). Mesmo 
buscando um conhecimento mais aprofundado da problemática, o 
professor estaria diante de outro desafio, conforme Ferreira e Martins 
(2016, p.1) “A superação do (in) sucesso escolar requer novas formas de 
avaliar o aluno, novas formas de entender os processos de aprendizagem.”. 
Por fim, a consciência de seu potencial e sua responsabilidade também é 
outro passo deste desafio à medida que o professor ainda não compreende 
a amplitude da importância do seu trabalho, segundo os dados da 
pesquisa de Pereira (2011), o apoio pedagógico deveria intervir com mais 
ênfase com o professor, pois este estará intervindo cotidianamente com 
os alunos.

Por hora, o que temos é um sistema educacional organizado 
de forma seriada que pretende manter esse modelo rígido de ensino 
excludente que reprova o aluno com dificuldade de aprendizagem seguindo 
as normas da instituição. (BISCARO, 2001). O autor diz ser necessário 
uma transformação didática em sala de aula de sistemática para aberta, 
posicionando o aluno para o enfrentamento de suas dificuldades. Sendo 
assim, o professor não é apenas sujeito transmissor de um conhecimento 
findado, tão pouco o aluno é ser passivo e incapaz de ter autonomia na 
construção dos conhecimentos.

Acerca disto, como alerta Laterman (2004, p.151): 

O estudo mostrou que as professoras exploram, na medida do que 
conseguem individualmente, as condições presentes à sua volta. Na 
circunstância de um sistema educacional em um país de modernidade 
e democracia incompletas, as docentes trabalham sob o domínio de 
uma cultura tradicional, que se esforça por incorporar signos do 
moderno.

Em consonância, Pereira (2011) afirma que o fracasso escolar pode 
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ir além de causas individuais do alunos, estando diretamente relacionado 
as desconjuntaras dentro do processo de ensino e aprendizagem. Para 
isso, o diagnóstico psicopedagógico é uma ferramenta a qual servirá para 
auxiliar o professor a identificar as causas das dificuldades do aluno, 
possibilitando-o realizar as intervenções necessárias.

No entanto, a falta de providências relacionado ao problema 
geram graves consequências ao sistema educacional, social e econômico 
do país. Brevemente, aponta-se entre eles, a evasão escolar que ocorre 
desde as primeiras séries do ensino fundamental é ocasionada, entre os 
principais motivos, pelas dificuldades de aprendizagem e o sentimento de 
incapacidade que o segue. (CORREA, 2008). Além do fracasso escolar 
como salienta o autor, a evasão escolar também pode gerar pobreza, uso 
de álcool e drogas. No âmbito social, o aumento da violência é também 
resultante de um sistema educacional falho, o que, por conseguinte, 
impacta na economia do país. Por exemplo, em 2004 a violência 
urbana custou ao Brasil cerca de 92,2 bilhões de reais. (CERQUEIRA; 
CARVALHO; LOBÃO; RODRIGUES, 2007). Assim, outros possíveis 
desdobramentos podem se originar da negligência dos conflitos e desafios 
educacionais frente aos alunos com dificuldade de aprendizagem.

4 Considerações finais

As consequências pedagógicas de um ensino técnico-científico 
atingem a todos os sujeitos e elementos alternos aos seus padrões. Ou 
seja, a racionalidade, a objetividade e a razão que caracterizam o ensino 
moderno não podem ser o único ponto de partida para pensar a educação. 
A heterogeneidade e a unilateralidade do pensamento na constituição do 
currículo sempre o tornará insuficiente e fragmentado. As dificuldades 
de aprendizagem são apenas uma faceta deste problema que tanto as 
ciências humanas, quanto as ciências da natureza precisam se encontrar 
para repensar o currículo e unir forças para superar suas fragilidades. 

Embora as dificuldades de aprendizagem consistam em um 
assunto tratado principalmente por vertentes psicopedagógicas e 
psicomotricistas fundamentadas essencialmente nas ciências da natureza, 
contraditoriamente, não podem ser resolvidas apenas pelas ciências 
da natureza, pois os elementos de subjetividade do indivíduo aluno 
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e professor exigem a fusão de duas ciências, um “isto e aquilo” de 
perspectivas epistemológicas para pensar as conjunturas e dinâmicas do 
espaço educacional. 

Pensar na superação das dificuldades de aprendizagem é pensar 
principalmente através do professor, pois este é quem atua cotidianamente 
com o aluno e a bagagem que este traz consigo para a sala de aula. A 
intervenção mais efetiva, certamente, tem relação com o processo de 
ensino-aprendizagem e com a prática pedagógica. No entanto, para 
que isto ocorra, é necessário preparar bem o professor em sua formação 
inicial e continuada, dar-lhe o suporte especializado e permiti-lo criar 
estratégias educacionais que superem a padronização no ensino escolar. 
Nesse sentido, preocupar-se com a formação do professor é investir na 
qualidade da educação.

Acredita-se que para mudanças importantes acontecerem é 
necessário o incentivo de autonomia e construção crítica de educadores 
e consequentemente, em suas práticas pedagógicas, porém, apoiados por 
uma concepção educacional flexível e criativa que prioriza a qualidade 
acima da quantidade. Isso no entanto, são mudanças complexas que 
envolvem o sistema político na formulação de diretrizes educacionais, 
o sistema econômico de incentivo aos investimentos na educação e o 
próprio sistema educacional em abrir seus horizontes epistêmicos para 
acolher a diversidade que compõe a educação.

Finaliza-se sem respostas ou soluções estabelecidas, pois se assim 
fosse, apenas atender-se-ia ao imediatismo do tempo e espaço em que 
pensamos o fenômeno. Porém, pondera-se que dialogar com alteridade 
e respeito sobre estes e outros problemas da educação possa ser uma 
contribuição que espera-se unir a tantas outras sendo produzidas e que 
tem por intenção criar argumentos de justificação que possam auxiliar em 
um processo de repensar os meios de se fazer educação com equidade e 
qualidade para todos.
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CONCEITOS COTIDIANOS E CIENTÍFICOS 
DE UMA FUTURA PROFESSORA DE INGLÊS: 

DOCÊNCIA, CIÊNCIA E RESISTÊNCIA

Fernando Silvério de Lima1

1 Primeiras palavras 

Percebemos que a relação entre pensamento e palavra é um processo 
vivo de nascimento do pensamento na palavra. Palavra desprovida 

de pensamento é, antes de mais nada, palavra morta. (VIGOTSKI, 
1934/2001, p. 484).

Dentre os diferentes componentes curriculares de cada 
licenciatura, o esperado é que além de disciplinas de 

conteúdo específico de atuação, os futuros professores estudem também 
a dimensão didática que envolve o processo de ensino e aprendizagem. 
Ainda que em uma visão tradicional membros do corpo docente esperem 
que essa tarefa seja de professores pesquisadores da área da Educação, 
cenários contemporâneos do ensino de línguas (cf. CELANI, 2001; 
LEFFA, 2001; LIMA, 2017, 2018, 2019) têm revelado que o ensino de 
línguas é constituído de particularidades que campos como a Linguística 
Aplicada têm se dedicado a compreender a complexidade do processo de 
formar futuros professores por meio da língua que esses mesmos futuros 
professores ainda estão aprendendo. O escopo desta investigação se 
encaixa neste último cenário durante um curso de didática do ensino de 
inglês com alunos de licenciatura em Letras.

1 Professor Adjunto de Língua Inglesa e Linguística Aplicada no Departamento de Letras 
(DELET) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais (ICHS). Mestre em Letras pela Universidade Federal de Viçosa 
(UFV) e Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/
IBILCE), com estágio doutoral em estudos histórico-culturais pela Universidade da 
Califórnia em San Diego (UCSD). limafsl@hotmail.com
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Ao longo dessa disciplina, A primeira tarefa após algumas semanas 
discutindo o ensino de línguas enquanto ocupação ou profissão (CELANI, 
2001), o ensino e sua dimensão política (LEFFA, 2001), bem como o 
estudo sobre conceitos como abordagem, método e ensino (ANTHONY, 
1963), era escrever sobre a própria história de aprendizagem de inglês. 
Um dos objetivos era explorar nas experiências anteriores pontos de 
reflexão sobre o momento atual de construir saberes sobre o que é ensinar 
inglês e como ensiná-la. A atividade proposta consistia em uma narrativa 
escrita acerca das experiências de aprendizagem de inglês em diferentes 
contextos (na escola regular, curso de idiomas ou outro contexto) e 
atentando para os seguintes aspectos:

1. Fatos históricos que aconteciam no mundo e no contexto mais 
imediato nesses anos em que o sujeito narra estar aprendendo inglês.

2. Análises pessoais sobre abordagens, métodos e técnicas dos 
diferentes professores que fizeram parte do processo de aprendizagem.

3. Relatos de como cada aluno de Letras compreende o papel de 
uma dimensão política dos professores de língua inglesa.

A partir desses três pontos, os alunos tiveram liberdade para 
abordar outras questões que achavam pertinentes sobre a própria trajetória 
e o panorama analítico de uma dessas narrativas será apresentado mais 
adiante. Portanto, o percurso deste capítulo considera inicialmente uma 
discussão sobre as perspectivas que orientam o que aqui será chamado 
de formação histórico-cultural de professores (cf. DOUGLAS, 2010; 
ELLIS; EDWARDS; SMAGORINSKY, 2010; LIMA, 2017, 2018, 
2019), um diálogo da Linguística Aplicada com a Psicologia Soviética de 
Vygotsky (1934/2012, 1987) e seus colaboradores (EL’KONIN, 1967). 
Posteriormente a narrativa é apresentada tendo o cenário inicial em que 
ela foi concebida, para então explorar os relatos de uma professora em 
formação sobre presente, passado e futuro. Por fim, o capítulo apresenta 
algumas implicações sobre o papel da pesquisa de formação de professores 
no cenário atual e a importância da valorização do conhecimento 
científico produzido pela área.

2 Questões histórico-culturais da formação de professores

 Na teoria histórico-cultural, as relações humanas são entendidas 
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de forma mediada por instrumentos distintos, sendo a linguagem um 
desses aspectos centrais para o desenvolvimento da atividade psicológica. 
Ao final de sua carreira acadêmica, Vygotsky dedicou-se ao estudo das 
relações entre cognição e emoção e da consciência humana. Em sua 
obra Pensamento e Linguagem, ao falar da palavra como microcosmo da 
consciência, busca explicar o papel da linguagem e sua relação com o 
pensamento, dessa forma, retorna aos estudos de seus contemporâneas 
sobre a formação de conceitos por crianças.

Em sua revisão crítica dos trabalhos de Jean Piaget sobre o 
pensamento infantil, Vygotsky (1934/2012) propõe que o estudo do 
pensamento conceitual deve considerar a relação dialética entre dois 
tipos de conhecimento que são elaborados de maneiras distintas. Para 
os conceitos cotidianos ele explicou que esses compreendem a relação 
experiencial do sujeito que ao conhecer as coisas elabora compreensões 
especulativas e não tão generalizadas da realidade, além disso, com possível 
grau de inconsistência. Em contrapartida, as formas de conhecimentos 
mais abstratas, elaboradas a partir do estudo e da investigação científica 
que detalha a essência das coisas, ele definiu como conceitos científicos.

Os conceitos nessa perspectiva são utilizados pelas pessoas a partir 
das diferentes palavras (atos de generalização) de uma língua. Enquanto 
um fenômeno social, as pessoas não criam as línguas que vão falar. 
Ao contrário disso, nascem em um “meio linguístico” (VYGOTSKY, 
1934/2012, p.128) que lhes disponibiliza de maneira interativa (no 
incentivo à comunicação, como no caso de um bebê) as palavras com as 
quais os sujeitos aprendem como parte dessa socialização. Os conceitos, 
todavia, não podem ser reduzidos a um conjunto de entidades isoladas 
que o sujeito precisa apenas memorizar. Ainda que conte com o potencial 
cognitivo de processar e adquirir linguagem, o aspecto social desempenha 
importante papel nos significados sociais convencionados que as pessoas 
passam a desenvolver para si (a internalização desses saberes) para 
construir sentidos sobre a própria vida.

Vygotsky (1934/2012, 1934/2001) propôs uma possível 
trajetória desse processo ao estudar o pensamento conceitual infantil. 
Nesses estudos, ele concluiu que a atividade psicológica se organiza 
em etapas que avançam das primeiras especulações sobre as coisas até 
uma compreensão mais elaborada e generalizada dos fenômenos. Nessa 
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trajetória, ele enfatizou o papel do contexto escolar (EL’KONIN, 1967) 
e da atuação dos professores. Enquanto os conceitos cotidianos se 
relacionam à experiência concreta do sujeito com os fenômenos da vida, 
os conceitos científicos se relacionam ao aspecto representativo dessa vida 
que se organiza como um discurso disponível nas palavras que as pessoas 
usam para se comunicar. Por lidarem com uma dimensão representativa, 
são mais abstratos e aprendidos especialmente em situações formais de 
instrução, ou seja um processo interativo em que alunos aprendem ao 
serem ensinados por seus professores (no termo russo obutchénie). Nos 
estudos contemporâneos do campo do ensino de línguas, o pensamento 
conceitual tem sido considerado em pesquisas que buscam compreender 
como alunos e professores constroem os sentidos em uma nova língua.

Uma das críticas já feitas por Vygotsky (1934/2012) foi de que, 
apesar do papel vital da escola no ensino dos conceitos científicos, um 
dos maiores problemas é o que ele definiu como verbalismo vazio, ou seja, 
uma prática pedagógica orientada apenas para a transmissão direta de 
conceitos. Isso ocorre em situações em que todo conteúdo pedagógico é 
despejado para que os alunos memorizem informações, quando deveriam 
ter oportunidade de questionar, construir hipóteses e analisar fenômenos. 

O processo de instrução envolve diferentes fenômenos interativos 
que vão além da visão tradicional de uma informação que é repassada para 
outras pessoas. Um exemplo que ilustra essa questão na obra de Vygotsky 
(1934/2012) é o conceito de imitação. Em uma direção oposta aos 
estudos que tratavam desse fenômeno como simples repetição, Vygotsky 
atentou para o papel dos processos imitativos na brincadeira infantil no 
desenvolvimento psicológico nas situações mediadas por outras pessoas2. 
De acordo com Lima (2017, p.77), o psicólogo soviético analisou na 
brincadeira o ato de imitar como uma “ação que envolve intelectualidade 
(potencial cognitivo)” quando na interação com outras pessoas, pois esse 
ato favorece o pensamento criativo que não se limita à uma realidade 
concreta. A criança que brinca de ser professora e utiliza seus brinquedos 
ou irmãos e amigos como alunos assume um papel que ainda não lhe 

2 Este aspecto considera o papel da zona de desenvolvimento proximal, um importante e 
conhecido conceito do autor russo que compreende a trajetória desenvolvimental entre 
as habilidades já consolidadas e habilidades embrionárias, ou seja, em processo iminente 
de consolidação. Para uma discussão sobre este conceito nos estudos em Linguística 
Aplicada, vide Lima (2017).
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pertence e “imita” ações que na compreensão dele ou dela seriam típicas 
de um professor, fruto dos conceitos cotidianos que elaborou em sua 
experiência escolar, por exemplo. Brincar nessa fase da vida não é apenas 
entretenimento, mas uma atividade principal que envolve os interesses da 
criança e potencializa sua atividade intelectual ao possibilitar a imaginação 
de outro cenários, uso da linguagem e compreensão de convenções sociais 
que a criança ainda está aprendendo (respeito aos adultos, papeis sociais 
na vida escolar), dentre outros. Em outras fases da vida, outras atividades 
ganham destaque na vida dos sujeitos (cf. EL’KONIN, 1967), como é o 
caso do trabalho na vida adulta. 

A relação entre conceitos cotidianos e científicos não se esgota na 
infância e na vida escolar, pelo contrário, uma vez que o desenvolvimento 
humano é constante e o uso da linguagem também, as pessoas continuam 
construindo sentidos e elaborando novas relações com os conceitos 
que utilizam como parte da comunicação verbal. Dentre os diferentes 
contextos e práticas sociais, considere na vida adulta, por exemplo, o 
contexto universitário. Em uma licenciatura em Letras os estudantes 
universitários chegam em um curso que promoverá a formação inicial para 
serem professores de língua materna ou estrangeira. O termo formação 
inicial sinaliza o começo de uma trajetória profissional do ponto de vista 
formal acadêmico, ou seja, da introdução aos conhecimentos básicos 
da área como o funcionamento de uma língua, seu uso interativo, bem 
como os processos pedagógicos necessários para a docência em contextos 
e situações diversas. 

Todavia, os futuros professores já chegam ao ensino superior 
com um aparato de visões e experiências anteriores que tiveram nas 
diferentes salas de aula em que estudaram e construíram uma referência 
experiencial sobre o que é ensinar e como ensinar a partir das experiências 
que tiveram (as boas e as não tão boas, por assim dizer) com diferentes 
professores. Esses tipos de conhecimento originados na vida espontânea 
e na experiência concreta podem ser entendidos, de um ponto de vista 
histórico-cultural, como os conceitos cotidianos dos futuros professores. 
A situação formal do curso de licenciatura promove a construção de 
outros tipos de conhecimento que serão necessários para o futuro 
trabalho. Esses conhecimentos científicos tem uma origem diferente dos 
conceitos cotidianos, pois se originam a partir da abstração e do legado 
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científico das descobertas humanas que sistematizaram o que potencial 
e o que é prejudicial no processo educacional. Os futuros professores de 
inglês que chegam ao curso de Letras, por exemplo, possuem uma visão 
pessoal e elaborada sobre como se ensina uma língua e como se aprende, 
possivelmente embasada na própria experiência, ou seja, sua experiência 
cotidiana. Ao chegarem nos estudos do campo da Linguística Aplicada 
no curso de Letras, dentre inúmeras possibilidades, estudarão conceitos 
como a distinção entre a tríade abordagem (pressupostos teóricos, crenças 
e valores que norteiam o entendimento da prática docente), método 
(sequenciamento organizacional do ensino) e técnica (operações e recursos 
que executam o ensino) (ANTHONY, 1963). Esses conceitos não apenas 
têm potencial de transformar a compreensão cotidiana dos futuros 
professores, mas fornece um conhecimento que explica a organização de 
uma aula de idiomas e os diferentes níveis do preparo pedagógico que 
fazem do ensino de língua uma profissão séria, planejada, com impacto 
social e que requer o devido reconhecimento dos pais, das escolas e 
da sociedade em geral. Futuros professores, a partir do estudo desses 
conhecimentos científicos, tornam-se profissionais menos intuitivos 
e canalizam a própria criatividade para elaborar aulas e fazer escolhas 
tendo como base os anos de contribuições de estudiosos de diferentes 
áreas (Educação, Psicologia, Filosofia, Ciências Cognitivas, Literatura, 
dentre tantas outras presentes nos currículos de licenciatura em Letras) 
sobre os aspectos que compõem os processos de ensinar e aprender. 
Ensinar línguas, nessa perspectiva é um processo que reconhece o valor 
dos conhecimentos prévios (conhecimentos cotidianos), requer preparação 
específica da área (conhecimentos científicos) e se volta ao processo da 
relação dialética de ambos, a capacidade de articular saberes em prol de 
um ensino de línguas eficaz (o pensamento conceitual do professor).

De maneira geral, essas são algumas questões da obra de L.S 
Vygotsky que dialogam com pesquisas recentes sobre ensino e mais 
especificamente a formação de professores. Esta sessão, no entanto, 
dedicou-se com maior ênfase em um aspecto do diálogo, pois focalizou 
algumas noções importantes da teoria histórico-cultural. Na próxima 
sessão, a análise de dados será apresentada retomando esses pontos centrais 
de forma a ilustrar o desafio de conceber a formação de professores nos 
dias atuais a partir de uma perspectiva histórico-cultural.
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3 O caminho para docência: uma trajetória de formação em 
construção 

Em uma disciplina de didática com foco no ensino de língua 
inglesa, os alunos matriculados participavam de diferentes atividades com 
foco na construção de conhecimentos relativos aos eventos históricos 
que culminaram nos avanços metodológicos do ensino de línguas, as 
diretrizes políticas que orientam documentos educacionais e o ensino 
de línguas estrangeiras, bem como no planejamento e avaliação de 
atividades didáticas para a sala de aula (planos de aula, materiais para 
o ensino, dentre outros). Como parte das tarefas das disciplinas, os 
alunos produziam resenhas e escreviam narrativas a partir das temáticas 
discutidas nas leituras teóricas. Entre os oitos alunos matriculados nessa 
disciplinas durante o primeiro semestre de 2020, Alyssa escreveu sua 
narrativa de aprendizagem de inglês como forma de refletir durante as 
leituras e discussões que realizava na disciplina. A narrativa foi selecionada 
pelo seu potencial de registro da dimensão pessoal da experiência humana 
e do significado que ela tem para como os sujeitos vivem o cotidiano. 
No campo educacional, ela tem sido uma importante ferramenta para 
o estudo da relação complexa e dinâmica entre a experiência pessoal e 
profissional (CLANDININ, 2015), uma vez que o início da carreira é 
marcado por desafios que impactam significativamente o professor (cf. 
CONSUEGRA; ENGELS; STRUYVEN, 2014; DOUGLAS, 2010). E 
como será mostrado neste capítulo, a narrativa se mostra como o elo para 
compreensão do processo de desenvolvimento profissional da carreira 
docente. As vinhetas que serão apresentadas nessa sessão reproduzem a 
narrativa escrita pela aluna durante a disciplina.

Um dos primeiros exercícios narrativos era a reconstituição de 
memórias da infância sobre a língua inglesa na vida dos alunos de Letras 
e nele é possível encontrar também como a docência emerge no relato.
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Vinheta #01

Me lembro de ainda estar no fundamental, quando colocava minhas bonecas na cama e o 
guarda roupa me servia de quadro para ensinar a inglês! Me assentava em uma cadeira e 
me apresentava como professora, falava dos meus gostos e da minha metodologia, quando 
na verdade não sabia nem o que era uma metodologia, mas jurava pra mim mesma que ali 
estava sendo a melhor professora de inglês! A língua inglesa esteve presente na minha vida 
desde nova quando meu pai colocava os discos de Bee Gees, ABBA, Cat Stevens, Elvis Presley, 
entre outros artistas da década de 70/80 para ouvir e eu o acompanhava. Quando assustei, 
já estava cantarolando e soltando algumas frases em inglês com a pronúncia digamos 
“adequada” para uma criança que nunca teve muito contato com a língua em um meio 
próprio pra isso, apenas por vias informais.

A primeira vinheta resgata a memória do brincar de professora, 
quando Alyssa reproduzia o processo social de ensinar tendo suas bonecas 
como suas alunas. Nesse período lúdico ela ensinava especificamente a 
língua inglesa e no momento atual entende que ensinava a partir de 
uma metodologia, provavelmente repetindo exemplos e referências que 
ajudaram a construir o cenário de sua brincadeira: o sujeito que ensina 
para um grupo de crianças. Ela se coloca como a adulta e protagonista 
que se diverte nessa atividade e vê na brincadeira uma forma de transitar 
no mundo dos adultos com seus valores e regras. Neste cenário agradável, 
a língua inglesa emerge em memórias afetivas dos discos que o pai tocava 
e mesmo sabendo que as letras eram incompreensíveis naquele momento, 
foi se aproximando o inglês de forma descompromissada, arriscando e 
acertando, segundo ela, a pronúncia daquelas músicas. Uma mudança 
de cenário traz em sua narrativa as memórias do período escolar, onde o 
inglês passa a ser uma matéria escolar formal.

Vinheta #02

Porém, esse contato chegou. Comecei a ter ensino da língua inglesa na escola, fiz um semestre 
em um curso de línguas e me recordo sempre em ter um apego maior pelos livros didáticos 
de inglês. No final do ano, era sempre época de doar ou vender os materiais usados e os de 
inglês sempre permaneceram e eu não sabia explicar exatamente o porquê de mantê-los todos 
comigo. Algumas vezes lia sozinha os textos e artigos, fingia dar aula pro espelho e praticava 
comigo mesma. Isso foi desenvolvendo em mim uma facilidade, apreço e carinho pela língua 
e pelo ensino. Até que no ensino médio resolvi dar aula particular de inglês para uma 
criança e me encantei pela arte de educar, ensinar e transmitir o que você sabe.

O contato formal emerge inicialmente no contexto de escola de 
idiomas e a língua inglesa volta a ser representada em uma memória afetiva 
dos livros didáticos, materiais com os quais ela demonstra grande apreço, 
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mas sem um sentido claro do motivo. O brincar de professora, agora não 
mais tão elaborado quanto na infância se adaptava ao processo imaginativo 
de “dar aula para o espelho” e de interagir na nova língua consigo mesma. 
Essa interlocução, no entanto, move-se de cenário imaginativo para a 
interlocução de um jovem aprendiz que torna-se o primeiro aluno real 
de Alyssa, agora no ensino médio. Em sua fase adolescente ela conseguia 
exercitar todo seu pensamento criativa como professora, ainda sem o 
devido preparo pedagógico (conhecimento científico), mas contando 
principalmente com seu conhecimento cotidiano da profissão, advindo 
de sua experiência concreta (cf. VYGOTSKY, 1934/2012). Todavia, é 
importante ter em mente que estamos falando de uma adolescente nos 
anos de ensino médio e que ainda estava em processo de aprendizagem da 
língua. Observe a próxima vinheta.

Vinheta #03

O meu processo de aprendizagem foi contínuo e ainda é! Me arrisco dizer que músicas 
internacionais foram meu maior contato, mas com o avanço da tecnologia, maturidade 
e oportunidades, fui abrindo novos espaços e maneiras de manter esse contato como séries, 
filmes, vídeo aulas no Youtube, podcasts, e até mesmo aplicativos que nos possibilitam ter 
contato com falantes nativos da língua. Até que entrei na faculdade, decidi cursar Letras e 
esse contato foi se aprofundando cada vez mais. 

A música que inicialmente emerge como veículo que trazia a 
língua inglesa para sua infância, agora na adolescência se torna a principal 
fonte de aprendizagem do idioma nessa fase. As fontes de aprendizagem 
da aluna em contexto brasileiro se expandem com o avanço tecnológico 
de sua época (nos exemplos de redes sociais e demais mídias) e sua relação 
com a língua inglesa lhe direcionam ao curso de Letras, com intuito de 
expandir todo esse conhecimento. A aprendiz de inglês que brincava 
de ser professora agora dá o primeiro passo formal rumo à docência: o 
estudo de conhecimentos científicos sobre língua e sobre o processo de 
instrução3. Antes disso, ela faz uma breve reflexão sobre a chegada ao 

3 O termo instrução nesse contexto não deve ser entendido de forma tecnicista, mas a 
partir da tradução contemporânea de textos histórico-culturais do obutchénie que em 
russo trata da relação de ensino-aprendizagem no sentido de que alguém aprende ao ser 
ensinado por outra pessoa. Este detalhe ressalta a dinâmica do processo interativo que 
ocorre tanto na sala de aula (com professores capacitados, com conhecimento de sua área 
específica e com habilidade e liberdade criativa de planejar seu ensino), quanto na vida 
cotidiana (aprender faz parte da vida)
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ensino superior.
Vinheta #04

Pra minha família, ter o estudo e abraçar as oportunidades de “ser alguém” sempre foi 
algo muito importante. Acredito eu que o mundo e a sociedade giram em torno de sempre 
construirmos algo, termos condições para ter a vida que sonhamos, sermos quem esperamos, 
e nesse processo, uma semente de esperança e expectativas foram plantadas em mim antes 
de começar a universidade, mas infelizmente esse contexto mudou muito do começo pra cá.

A educação é um tema que emerge primeiro como um incentivo de 
sua própria família e na nova etapa do curso do Letras, passa a fazer parte 
de planos de construir algo, de condições melhores. Apesar desse forte 
elo entre sua família e o papel da educação na vida dela, as vivências que 
passa a ter ali mostram mudanças que atravessam seus planos, mudanças 
que podem dificultar um início de carreira que por si só já é marcado 
por muitos desafios (CONSUEGRA; ENGELS; STRUYVEN, 2014; 
DANIEL, 2010). Mais detalhes são apresentados na próxima vinheta.

Vinheta #05

A situação política mudou, a sociedade tem se comportado cada vez mais diferente e se 
mostrado doentia diante de tantos problemas, a academia talvez tenha mudado um pouco 
e vejo que nós como estudantes, professores e demais pessoas que têm se dedicado em prol de 
construir pontes ao invés de muros através da educação, temos resistido, perseverado em meio 
as intemperanças que a vida nos oferece durante a caminhada e descobrindo novos pontos de 
vistas no decorrer desse processo de aprendizado de língua, que também está nele envolvido 
o aprendizado de cultura, experiências, trocas humanas e diárias. 

A chegada no curso de Letras se deu em um período de constantes 
mudanças que no entendimento de Alyssa se organizam sob a forma de 
uma contradição. Ao mesmo tempo em que o momento se revela difícil 
para ela, tais condições reforçam o engajamento profissional que ela vem 
construindo e a necessidade de resistência frente aos desafios que são 
traços de uma dimensão política de ensinar (LEFFA, 2011). Ela revela 
compreender que faz parte de sua trajetória de formação perseverar 
mesmo em face das dificuldades contemporâneas e que o ensino, nessa 
perspectiva engloba pontos de vista, no plural, sobre as relações humanas. 
A contradição entre as expectativas profissionais futuras e o cenário 
temerário alimentam sua compreensão de que o desafio acentuará a 
necessidade de aprender mais, de construir novos conhecimentos e de 
continuar ensinando. Essas reflexões se voltam, posteriormente a pensar 
na relação passado e presente, entre a maneira como aprendia antes e 
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como aprende agora.
Vinheta #06

Durante meu processo de aprendizagem, como não tinha conhecimento prévio do que é 
método, técnica e abordagem em termos práticos e detalhados, não era muito de observar 
como isso funcionava. Mas depois de um tempo pude perceber, como estudante de escola 
particular a vida inteira, que os professores tinham uma abordagem mais “seca”, sem muita 
comunicação, na maioria das vezes usando a língua portuguesa. Os métodos geralmente 
eram mais trabalhar com a escrita, matérias no quadro, fazer exercícios no livro e estudar 
para as provas. Tiveram algumas pequenas exceções, onde tínhamos um letramento 
crítico, como por exemplo uma professora que levou um texto sobre a cultura negra e sobre 
mulheres negras na literatura. Já na universidade, muita coisa mudou. A abordagem é mais 
comunicativa e humanizada, as técnicas variam de professor para professor, mas já é mais 
nítido um ensino crítico, com abordagens de temas sociais, culturais, econômicos, raciais, 
desigualdades e até mesmo linguísticas! 

Contando com seus conhecimentos cotidianos, Alyssa não via 
distinções entre a abordagem e os métodos de ensino, por exemplo. Em 
um olhar retrospectivo, ela define como “seca” a abordagem de ensino 
dos professores que teve na escola participar onde estudou, algo que 
na perspectiva da aluna significa algo centrado na compreensão que a 
interação era menos comunicativa e mais centrada nas habilidades 
isoladas da língua (ler e escrever), dessa forma recordando de métodos 
mais escolásticos e tradicionais. Agora no curso de Letras ela constrói 
uma dimensão científica da profissão e utiliza as próprias referências sobre 
abordagem e método (ANTHONY, 1963) como exercício para entender 
como se organiza o ensino. Algumas exceções ocorreram ao longo do 
caminho, mas é no ensino superior que percebe uma mudança na forma 
de ensinar e aprender inglês. O processo se expande para além dos limites 
da língua enquanto sistema englobando questões de construção de 
sentido e de um olhar crítico para questões do cotidiano que podem fazer 
parte da sala de aula. É a partir dessas relações que se evidencia com mais 
detalhes a compreensão científica que a futura professora vai construindo 
de sua profissão e a vinheta a seguir detalha essa questão.
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Vinheta #07

Isso foi muito importante pra mim como estudante e para mim como uma professora de 
inglês em formação, porque pude perceber a importância de trazer tais temáticas e um 
ensino apropriado para as várias realidades e utiliza vários temas para ensinar. Como 
futura professora, interpreto o papel de uma dimensão política em minha profissão como 
algo muito sério e delicado a ser tratado e observado. Formamos pessoas, seres humanos para 
conviver em sociedade e é nosso papel, mesmo ensinando uma língua estrangeira, trabalhar 
a criticidade dos alunos, apontar a realidade, discutir novos pontos de vista e questionar 
muita coisa que nem sempre caminha como deve caminhar. 

A experiência no curso de Letras ampliou sua compreensão de que 
para ensinar inglês é necessário ir além do ensino tradicional que ela tinha 
como referência cotidiana em seus relatos anteriores. Alyssa constrói o 
ensino como uma dimensão política, entendendo que ele possibilita o 
trabalho de diferentes temáticas e ao mesmo tempo se caracteriza como 
algo muito sério e delicado, uma possível referência aos tempos de mudança 
que ela menciona anteriormente. O ensino de inglês para ela envolve 
uma dimensão humana de educar pessoas que convivem socialmente e 
neste processo busca-se possibilitar o direito ao questionamento de ideias 
e às críticas. Com essas ponderações, Alyssa persiste em sua trajetória 
profissional e ao mesmo tempo adquire mais experiências fora da sala de 
aula no ensino de língua inglesa.

4 Comentários finais

Anteriormente, analisei a narrativa de Alyssa em que ela pondera 
sobre suas primeiras lembranças da língua inglesa, da aprendizagem 
escolar e do caminho entre escolher o curso de Letras e desenvolver uma 
compreensão sobre seu papel e sua atuação profissional. Resumidamente, 
foi possível observar que a docência estava presente em recordações 
infantis, quando de maneira lúdica e imitativa, Alyssa assumia o papel 
de professora de inglês e pela brincadeira agia como docente. O gosto 
pela língua inglesa se relacionava aos discos do pai e posteriormente na 
educação formal aos livros didáticos que ela gostava. Como o avanço da 
infância, a música passou a ocupar uma posição de destaque na narrativa 
como mediadora da aprendizagem do idioma. Já na adolescência, a 
docência aparece como o primeiro emprego informal de Alyssa e seu 
impacto de alguma forma se conecta com sua decisão de fazer Letras. 
Com a mudança de contexto, ocorreu também uma expansão do que 
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significa ensinar inglês e ao mesmo tempo como ensinar. O encerramento 
narrativa oferece uma visão de uma futura professora que entende a 
necessidade de um ensino contextualizado em questões contemporâneas 
e aberto à construção de diferentes perspectivas e do questionamento 
de ideias. Do ponto de vista histórico-cultural, este estudo traz algumas 
implicações para o cenário atual de formação de professores de línguas.

Enquanto uma trajetória narrativa, as histórias pessoais dos alunos 
de licenciatura revelam traços que permitem conhecer como esses alunos 
constroem possibilidades da futura profissão. As histórias pessoais não são 
apenas episódios isolados, são eventos que constroem a visão que as 
pessoas têm sobre a vida, sobre si mesmos e sobre os eventos que vivem. 
Conforme asseverou Vygotsky (1987), a linguagem como mediadora das 
relações humanas expande o modo de se relacionar com a realidade e 
a construção de sentido dos eventos vividos se elabora a partir relação 
entre pensamento em linguagem. Como ambiente propício de formação, 
o curso de Letras deve ser reconhecido e aproveitado em oportunizar 
chances que os futuros professores elaborem sobre a própria trajetória, 
inclusive enquanto aprendem o idioma que ensinarão, um exemplo 
mostrado nos relatos de Alyssa. A formação de professores quando 
assumida como objetivo essencial de todos os componentes curriculares 
do curso de licenciatura (todas as disciplinas) potencializa e unifica o 
entendimento de que toda a trajetória do curso de Letras culmina no ato 
de promover uma trajetória profissional inicial adequada.

Além disso, a compreensão que o sujeito têm sobre a docência não 
se limita ao momento atual do curso de formação. É necessário olhar para 
os conceitos cotidianos dos futuros professores. Essa forma de conhecimento 
espontâneo revela a riqueza da experiência cotidiana do indivíduo, 
mas sinaliza também os limites desse saber. Por exemplo, se Alyssa 
tivesse prosseguido em sua trajetória docente apenas contando com sua 
experiência informal de professora, baseado nas experiências anteriores 
como aluna, ela não precisaria da formação em Letras. E a licenciatura 
emergiu revelando o potencial do curso de propor novos sentidos sobre 
a profissão e de vivenciar formas mais apropriadas de aprender inglês. 
Assim como Vygotsky (1934/2012) ressaltou o papel essencial da 
escola de introduzir não apenas os conceitos científicos, mas formas de 
apropriação deles (na interação mediada e na instrução), outros contextos 



190  
 Jenerton A. Schütz  |  Leandro Mayer (Orgs.)

educacionais como o universitário se destacam na construção de novos 
saberes e isso deve ser compreendido e preservado por essa função vital da 
vida em sociedade: produzir conhecimento.

Dessa forma, avançamos para uma dimensão científica da 
docência, de forma que ensinar é uma atividade elaborada, planejada, 
baseada no conhecimento gerado pela ciência, no preparo, na reconstrução 
de conhecimentos sobre os fenômenos. Os conhecimentos científicos com 
os quais os alunos interagem ao longo do curso de formação se revelam 
como oportunidades de construção da formação tradicional. São 
oportunidades pois não se poderia ingenuamente inferir que apenas a 
presença dele nas disciplinas garantiriam a construção de saberes. Os 
alunos podem estudar e conhecer diferentes conceitos, questionar os 
saberes e construir o próprio entendimento das práticas docentes que 
farão parte de sua atuação futura. No exemplo do estudo, Alyssa revelou 
como mudou sua visão ao estudar língua inglesa não apenas centrada 
no sistema linguísticos, mas como espaço de leitura dos problemas da 
vida contemporânea. Uma dimensão científica da docência favorece o 
diálogo com a ciência e os saberes existentes sobre fenômenos sobre o que 
é uma língua e como ela pode ser aprendida ao ser ensinada por outras 
pessoas (no sentido do termo russo obutchénie, citado anteriormente), 
especialmente pessoas preparadas para isso. 

A formação de professores, no entanto, não pode apenas 
dicotomizar as formas de construir conhecimento. Ao contrário disso, 
de um ponto de vista histórico-cultural, devemos olhar dialeticamente 
para como essas distintas formas de conhecimento se relacionam. De 
maneira geral, tanto os conhecimentos elaborados na experiência diária 
(conhecimentos cotidianos), quanto os outros mais abstratos elaborados 
em situação de aprendizagem colaboram com o pensamento conceitual 
dos professores, ou seja, um processo de pensamento abstrato e criativo 
que constrói sentidos, avalia escolhas e elabora formas de tomar decisões 
importantes sobre as formas de ensinar. O desafio atual, ecoando aqui a 
narrativa da professora em formação desse estudo, é atravessar os tempos 
difíceis, valorizando a prática docente e a ciência produzida nessa área.
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1 Introdução

As palavras são portas e janelas. Se debruçarmos e repararmos,
Nos inscrevemos na paisagem.

Se destrancarmos as portas o enredo do universo nos vista.
Ler é somar-se ao mundo é iluminar-se com a claridade do já 

decifrado.
Queirós (2012, p.61)

Considerando que as palavras compõem uma dinamicidade 
que nos irradiam e possibilitam estar frente às diferentes 

realidades do mundo, do outro e de nós mesmos. Estamos inseridos em 
uma sociedade composta por palavras, sejam oralizadas, gesticuladas, 
sinalizadas, musicalizadas ou escritas, o que nos consente abrir horizontes 
representativos a partir da leitura realizada, pois “ler é somar-se ao 
mundo”, conforme descreve a epígrafe, é uma inscrição do leitor na 
paisagem lida e vislumbrada.

As palavras compreendidas como linguagem, como forma de 
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expressividade e de interação com o outro. Segundo nos assinala Bakhtin 
(2006), a palavra é vista como espaço de integração entre o locutor e o 
interlocutor. Deste modo, a materialização das palavras em uma obra 
escrita permite a interlocução entre o leitor e o contexto da história 
apresentada. 

Nesta perspectiva, entendemos que as crianças se conectam 
com os símbolos e linguagens, percebendo sua importância e utilização 
muito antes de ingressarem na escola. Assim, a leitura compreende um 
processo de construção de sentidos, de acordo com Goulemot (1996), 
não somente em relação à decodificação do escrito, mas como um ato 
de interlocução com outros textos lidos, com o mundo ao redor, com o 
vivido e com outros leitores. 

O mediador provoca e estimula a imaginação dos pequenos 
leitores, assim, quanto mais diversas e variadas forem as experiências 
proporcionadas pelos educadores, mais elaborada e criativa será a resposta 
da criança frente ao texto. A leitura compartilhada, seja uma narrativa 
realizada para um grupo ou para uma única pessoa, agrega tanto à 
apreensão de sentidos quanto à leitura pessoal, ou até com mais eficácia, 
quando explorada de maneira intencional. Diante disso, a escola se mostra 
um espaço de potencialização dessa modalidade de leitura, quando uma 
professora lê um bilhete para os alunos, um conto, uma fábula etc., com 
uma finalidade e uma intencionalidade de reflexão sobre o texto lido.

Dessa maneira, os alunos dialogam com o texto oral e com as 
imagens apresentadas pela professora, para desenvolver a criatividade e 
explorar as possibilidades de aprendizado. A leitura compartilhada ao 
oferecer alternativas de diálogo, favorece a interpretação e a compreensão 
do texto, mesmo antes da criança saber ler efetivamente.

A leitura compartilhada difere-se da leitura dirigida, pois na 
segunda não há diálogo entre o que lê e os que ouvem, neste caso o ato 
de ler se torna unilateral, uma pessoa lê em voz alta e os outros apenas 
escutam, sem a possibilidade de interagir com o texto e outros leitores. 
A prática leitora compartilhada é uma via de mão dupla, promovendo, 
assim, a troca de experiências, de saberes e de emoções acerca do texto. 

Tendo em vista a atividade de leitura como potencial a ser 
ensino, algumas orientações oficiais tem se dedicado ao processo 
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de formação docente para as práticas pedagógicas com a leitura. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de língua portuguesa (PCN), a leitura 
compartilhada é nomeada de leitura colaborativa, estando definida como 
“[...] uma atividade em que o professor lê um texto com a classe e, durante 
a leitura, questiona os alunos sobre as pistas linguísticas que possibilitam 
a atribuição de determinados sentidos” (BRASIL, 1998, p. 61).

Nas orientações propostas pela BNCC o eixo de leitura envolve 
práticas de linguagem decorrentes da atuação e da interação ativa do 
como sujeito seja como leitor ou leitor-ouvinte de textos escritos, orais e 
multissemióticos e de sua interpretação. O documento indica uma prática 
compartilhada e autônoma com “[...] participação em situações de leitura, 
fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos da 
diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas”. 
(BRASIL, 2017, p. 106)

Nesse sentido, os documentos oficiais sinalizam para uma 
intencionalidade pedagógica nas atividades leitura compartilhada, 
colaborativa ou autônoma desenvolvidas no contexto escolar. Vista como 
uma habilidade a ser desenvolvida e estimulada, tem-se a utilização 
de pistas linguísticas durante a leitura, o que Solé (1998) denomina 
de “estratégias de leitura”, que utilizamos para ler com mais fluidez e, 
também, com mais velocidade. A autora ainda afirma que o ensino dessas 
estratégias deve acontecer desde a primeira infância, por intermédio de 
um mediador.

Considerando a atividade de leitura como processo de construção 
de significados, este texto tem como objetivo refletir sobre a concepção da 
atividade de leitura compartilhada, aproximando proposições, tecemos 
de forma dialógica um posicionamento sobre a relação entre a leitura 
intencional e a formação dos pequenos leitores.

Para melhor apresentarmos o estudo proposto, embasamos a 
reflexão teórica na concepção de linguagem de Bakhtin (2006), como 
processo enunciativo e interativo, na concepção de leitura de Solé (1998), 
Goulemot (1996), Freire (2001), Koch e Elias (2007) e Manguel (2004), 
em interlocução com outros autores que discutem a temática da leitura.
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2 Leitura compartilhada: reflexão e prática

A expressão “Leitura compartilhada” foi muito utilizada e 
explorada pelo PROFA – Programa de Formação de Professores 
Alfabetizadores – que foi uma proposta do Ministério da Educação de 
1999 a 2001.  De acordo com o programa, a leitura compartilhada “[...] 
tem sido uma das estratégias mais eficientes para aproximar os alunos do 
mundo letrado, mesmo quando ainda não sabem ler. E a experiência tem 
mostrado que essa prática – muito importante para o desenvolvimento da 
capacidade de produzir textos – pode ser facilmente incorporada à rotina 
diária do professor, qualquer que seja a idade e a condição social dos 
alunos”. (BRASIL, 2001, p. 29). A prática de ler com os alunos engloba 
diferentes gêneros literários, podendo assim, desenvolver o vocabulário, 
organização oral e também a interpretação frente a diversidade de textos.

Entre a expressão compartilhada ou colaborativa, conforme 
descreve Bräkling (2014, p.168) trata-se de uma atividade de leitura que 
tem por intenção ler e/ou estudar um determinado texto em colaboração 
com outros leitores e com a mediação do professor. O que subsidia esta 
proposta é o processo de leitura, em que “[...] o texto a ser lido precisa ser 
aquele para o qual os alunos não possuam proficiência autônoma, pois, 
se assim fosse, não precisariam de colaboração para recuperar os sentidos 
do texto”. 

A leitura compartilhada, segundo apresenta Solé (1998), ocorre 
com o professor ou uma criança mais experiente, que pode acontecer 
de forma silenciosa para depois se compartilhar em voz alta o que 
compreendeu sobre a leitura ou pode acontecer a partir da leitura de um 
mediador, seguida de questões que conduzam os alunos a pensarem sobre 
a história, por meio de estratégias de leitura.  Pode-se solicitar explicações 
ou esclarecimentos sobre determinadas dúvidas sobre o texto ou palavras, 
formular perguntas sobre o contexto da história, estimular inferências 
sobre fatos ou situações que não estão explícitos no texto, tendo em 
vista que  a partir “[...] dessa atividade, estabelece suas previsões sobre 
o que ainda não foi lido, reiniciando-se deste modo o ciclo (ler, resumir, 
solicitar esclarecimentos, prever), desta vez a cargo de outro ‘responsável’ 
ou moderador”. (SOLÉ, 1998, p. 118-119)

O tipo de instrução ou mediação que a criança recebe antes, 
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durante e após a leitura, segundo demonstra Solé (1998, p.59), influencia 
diretamente “o tipo de habilidades que poderão adquirir”, uma vez que o 
acesso aos diferentes gêneros textuais e às ações de leitura deve acontecer 
em contextos significativos para a criança. As duas afirmativas da autora, 
confirmam a necessidade das ações de leitura serem planejadas visando o 
aproveitamento das crianças e acrescidas de objetivos pedagógicos.

De acordo com Martins (2006), a leitura também pode ser 
considerada como alicerce para a vida humana, caso se oportunize um 
espaço para a criança exteriorizar, criar e imaginar for proporcionado 
em um ambiente mediador e acolhedor, demonstrando segurança para 
a criança estabelecer uma relação de confiança para expressar-se. Martins 
(2006, p.30) declara que a leitura é um “[...] processo de compreensão 
de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que 
linguagem”. Dessa forma, a leitura não se resume apenas ao texto verbal, 
mas à multimodalidade textual, às vivências pessoais, por ser percebida na 
dimensão racional, sensorial e emocional. 

A leitura faz parte do cotidiano de diversas pessoas, mesmo para 
aquelas que não leem efetivamente textos escritos, é possível ler uma 
obra de arte sendo escultura ou pintura, ilustrações, gestos e expressões, 
imagens, fotografias, uma paisagem, entre tantas outras possibilidades. 

O processo de construção dos sentidos perpassa um movimento 
intenso de reflexão sobre o que se lê, sobre o que sabe, sobre o que se 
vivencia, ou seja, são as experiências já acumuladas que permitem ao 
leitor construir diálogos com o texto, segundo descreve Manguel (2004). 
A construção de sentidos, na leitura compartilhada, decorre das trocas de 
experiências, pois, como atividade significativa, não pode ser entendida 
sem que se leve em consideração a participação do sujeito-leitor “[...] 
enquanto possuidor de uma história individual e singular. História que 
faz diferença quando do seu encontro com o texto e que favorece o 
surgimento de inferências marcadas pela ativação de um contexto o qual 
alude a sua memória cognitiva”.  (FERREIRA; DIAS, 2004, p.447)

Ao apresentarmos a atividade de leitura compartilhada na 
educação infantil, encontramos nos estudos de Martins (2006), uma 
prerrogativa que auxilia compreender que a ação leitora envolve outra 
ações como a criação, a imaginação, a reflexão, a interpretação, o que 
remete a uma relação de profunda intimidade com o texto seja verbal ou 
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multimodal (imagens, fotos, expressões, fala, etc.).
Podemos relacionar as práticas de leitura compartilhada na 

educação infantil como experiências leitoras que, futuramente, podem 
auxiliar no processo de alfabetização que ocorre no Ensino Fundamental.

Deste modo, a leitura não se reduz a uma atividade estática, 
nem única, mas efêmera, altera-se a cada momento em que é realizada. 
A leitura muda conforme mudam os nossos objetivos, pode acontecer 
de várias maneiras, alterando o sentido antes produzido, isso porque 
“[...] a cada leitura, o que já foi lido muda de sentido, torna-se outro”, 
conforme esclarece Goulemot (1996, p116). Mesmo lendo novamente 
algo, esta leitura é carregada de novos sentidos, pois buscamos relações 
externas e internas para não só interpretar, mas para relacioná-las à nossas 
experiências. O leitor muda ou transforma o texto, seja este verbal ou 
não-verbal, pois opera uma relação contínua de ação e atuação com e 
sobre o material lido, visto que: 

O significado não está embutido ou escrito totalmente no texto 
oral ou escrito. Embora o texto carregue o sentido pretendido 
pelo autor, ele é polissêmico e, como tal, oferece possibilidades de 
ser reconstruído a partir do universo de sentidos do receptor, que 
lhe atribui coerência através de uma negociação de significados 
(FERREIRA; DIAS, 2004, p. 440).

A leitura decorre de um processo interacional com o texto, em que 
a expressividade e a compreensão alteram-se de acordo com o objetivo do 
sujeito-leitor com o texto. Ainda que o texto carregue um determinado 
sentido pensado e articulado pelo autor ou pela equipe editorial, o leitor 
é capaz de criar, recriar, organizar e reorganizar os pensamentos a partir 
do que o texto lhe oferece.  

3 Leitura e mediação com os pequenos leitores

A leitura literária realizada de forma compartilhada se monstra 
uma importante ferramenta na educação infantil, por favorecer as 
experiências humanas, de modo a desenvolver as relações sociais, a 
criatividade, a expressividade e a externalização da linguagem. 

Quanto às experiências  de leitura, Jorge (2003, p. 97), afirma ser 
fundamental que a criança vivencie a palavra e a escuta em todas as suas 
possibilidades, “[...] explorando diferentes linguagens, capturando-as e 
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apropriando-se do mundo que a cerca para que ele se desvele diante dela 
e se torne fonte de interesse vivo e permanente fonte de curiosidade, de 
espantos, de desejos e descobertas”. Por meio de atividades planejadas as 
crianças experimentam os atos de leitura, realizados por outras pessoas, 
como possibilidade de socialização, construção e participação. 

O que se observa na educação infantil com crianças de 4 e 5 
anos, e até com idades menores, é que, mesmo não estando na fase de 
leitura do sistema de escrita, ocorre um envolvimento com os livros, 
operando diretamente com uma leitura de imagens. Ocorre um desejo 
pela atividade de leitura e o fato de não estarem alfabetizadas não impede 
crianças de terem a capacidade interpretativa, conforme descreve Goulart 
(2012). A capacidade do professor, como contador e leitor, ao apresentar 
ou ler histórias, determina o grau de atenção, de concentração e de 
encantamento das crianças pela narrativa. 

Observando e participando de atos de leitura, as crianças imitam 
os adultos e reproduzem suas maneiras de ler. Solé (1998) afirma que 
“os alunos podem participar” das leituras realizadas em sala de aula 
“apontando suas próprias previsões com relação ao desenvolvimento” 
e ainda completa dizendo que essa atividade só pode ser realizada se 
houver um acompanhamento atento ao que o outro está lendo. A leitura 
compartilhada em sala de aula provoca a atenção e a curiosidade das 
crianças. 

Ao ler histórias, segundo Martins (2006, p.33), “[...] o educador 
na intermediação do objetivo lido com o leitor é cada vez mais repensado; 
se, da postura professoral lendo para e/ou pelo educando, ele passar a 
ler com, certamente ocorrerá o intercâmbio das leituras, favorecendo a 
ambos, trazendo novos elementos para um e outro”.  Ler com os alunos 
e desenvolvendo estratégias de leitura para reconhecimento de palavras e 
também para instigar a curiosidade, torna-se um aspecto determinante 
nas ações de leitura em um contexto escolar. Esses momentos devem 
ser planejados, pensados e executados considerando as possibilidades de 
aprendizagem. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 
40) afirmam que “[...] o trabalho com a leitura tem como finalidade a 
formação de leitores competentes”. A formação de leitores eficientes no 
âmbito escolar, onde há a preocupação com a formação global, identifica-
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se a literatura como “prática de leitura por prazer, imbuída em um papel 
humanizador” (DALCIN, 2017, p.154). Nesse sentido os PCN ainda 
definem que a leitura como “[...] um processo no qual o leitor realiza 
um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir de 
seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto [...] não se trata 
simplesmente de extrair informações da escrita, decodificando a letra por 
letra, palavra por palavra”. (BRASIL, 1998, p.41). Assim, se refere a uma 
atividade que implica, necessariamente, compreensão. 

Estudando sobre literatura infantil, professores e contadores de 
histórias têm a oportunidade de reconhecer a leitura como uma prática 
mais ampla e significativa 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). 

A BNCC (2017) destaca, nas práticas de leitura e escrita, a 
possibilidade da realização autônoma ou compartilhada. É possível 
identificar a menção à leitura compartilhada desde a Educação Infantil 
até o ensino fundamental. O documento também menciona o educador 
como “mediador entre os textos e as crianças” (BNCC, 2017, p. 40). 
No documento, é possível compreender que as práticas de leitura 
compartilhada favorecem o desenvolvimento da imaginação, da oralidade 
e da criticidade da criança.

Utilizando a capacidade de dar sentido, o leitor-ouvinte apropria-
se 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 
lê uma história, gesticula, imita sons, muda o tom de voz, passa a interferir, 
diretamente, na postura do leitor-ouvinte.

Atuando na educação infantil, o professor tem grande 
responsabilidade com o desenvolver da relação das crianças com a leitura. 
Queirós (2012) 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, 2012).

A leitura pensada para os pequenos leitores parte de uma leitura 
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sensorial, conforme descreve Martins (2006), envolve todo o corpo do 
leitor e todos os seus sentidos. Manguel (2004) afirma que “a leitura 
começa com os olhos”, mas ela não para neles, logo vibra por todo o 
corpo e pensamento. Os olhos das crianças voltados ao contador de 
histórias, analisando os sons de sua fala, presenciando o que o semblante 
do leitor revela e esperando para ver as imagens dos livros, são estímulos 
que percorrem e surtem efeito no corpo de todos. 

As crianças leitoras aproximam-se do livro de modos distintos, o 
que requer uma posição do corpo, um local e/ou uma determinada postura. 
A relação construída entre a criança e o livro perpassa pela materialidade 
da obra. Tem olhar, o toque, a posição do corpo, a sensibilidade auditiva. 
A leitura de um livro pode ser comparada com a melodia de uma música, 
pois, cada uma tem um ritmo, compõem-se de notas específicas, seu tom 
e exigências são únicas. Diante disso, durantes a realização da leitura, o 
livro se torna um universo a ser explorado e redescoberto, a cada leitura, 
pois, o ato de ler será sempre único e ao mesmo tempo múltiplo. 

Para além da leitura impressa, na discussão sobre “o ato de ler” 
de Freire (2001), percebe-se como o contexto influencia diretamente na 
leitura. Ao apresentar uma reflexão sobre suas próprias experiências de 
leitura na infância descreve que “[...] a leitura de mundo precede a leitura 
da palavra” (FREIRE, 2001, p.9). O autor considera que as vivências 
leitoras de uma pessoa intervêm diretamente na construção de sentido e 
na identificação de significados pertinentes ao texto escrito. 

A leitura de mundo ocorre de modo anterior à apreensão do 
código, ao ser alfabetizado, pois quando se aprende a ler palavras, a 
criança já é capaz de ler, compreender e argumentar sobre diferentes 
situações de vida e de enredos narrativos. Solé (1998, p.45) explica que 
nossos conhecimentos anteriores sofrem uma reorganização e tornam-
se mais completos e complexos, o que permite o relacionamento com 
conceitos aprendidos mais recentemente. Diante disso, a prática de leitura 
compartilhada pode ser considerada determinante para a formação de 
sujeitos-leitores, o que poderá contribuir com o processo de alfabetização.

4 Considerações finais 

Frente à reflexão sobre leitura como uma habilidade a ser 
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desenvolvida e estimulada nos pequenos leitores, por atuar de modo 
significativo na linguagem, nos processos cognitivos, nos modos de 
compreensão e de argumentação, o texto discorre sobre a perspectiva 
de leitura compartilhada como uma ação pedagógica que transita da 
intencionalidade docente à autonomia leitora.  Haja vista que as ações de 
interação com e sobre o texto permitem situações em que o sujeito leitor 
se torne mais argumentativo, capaz de dialogar sobre diversos assuntos, 
o que não se restringe a uma atividade que ocorre somente oralmente, 
com colegas e com a professora, mas que pode acontecer  em diálogos 
construídos durante a própria leitura. Como leitores ativos, a experiência 
de leitura na primeira infância pode ser aguçada, de modo a estruturar 
questionamentos cada vez mais elaborados e possibilitar uma variedade 
de interpretações. 

As possibilidades da leitura são vastas com os pequenos leitores, 
ao considerar que ler é observar, decifrar, decodificar, dar sentido, atribuir 
significado, apropriar-se ou não, relacionar-se, memorizar, criar relações 
com o que já foi lido, questionar-se e interpretar. A leitura em si oferece 
uma pluralidade de alternativas de mediação e de interpretações da palavra 
expressada pela oralidade ou pela escrita. A leitura pode ser compreendida 
como construção de sentidos, interrelacionadas pelas experiências de 
conhecimentos, de leituras anteriores e de vivências sociais dos leitores.

Ler para e com as crianças torna-se um momento de construção 
e troca de conhecimentos, constitui-se em uma ação dialógica, 
que desencadeia a interação entre sujeitos-leitores, potencializa a 
expressividade, a imaginação e a criatividade. Ler para crianças é 
considerá-las sujeitos ativos e capazes de apreender, compreender e 
argumentar sobre o contexto narrativo e criando, com isso, suas próprias 
experiências de leitura.
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 Para Fischer (2002) a leitura é para a mente o que a música é 
para o espírito e, ao lermos algo que gostamos, viajamos para um outro 
mundo cheio de descobertas e possibilidades. As crianças devem ser 
estimuladas a leitura pela família e pela escola para que elas desenvolvam 
habilidades cognitivas e se tornem adultos leitores e críticos “A criança 
que ouve histórias desde muito cedo, que tem contato com os livros e 
materiais impressos e que é estimulada terá um bom desenvolvimento, 
além é claro de ampliar atividades básicas como: atenção, memória, 
concentração, memorização, aumento do vocabulário entre outros” 
(CASTRO; WINKELER, 2011, p. 140).

Neste sentido, os contos na Educação Infantil, a exemplo: 
“Chapeuzinho Vermelho”, “Pinóquio”, “A Bela Adormecida” entras 
outros, são importantíssimos, para se trabalhar com as crianças. Elas, por 
meio da imaginação, se envolvem e vivenciam as histórias e conflitos dos 
personagens, aprendendo através dos contos, a pensar sobre suas próprias 
atitudes e também na relação com as outras crianças. 

Quando um professor lê um conto para seus alunos, eles não aprendem 
apenas os conteúdos das histórias e suas características, mas também 
como as pessoas utilizam a leitura, os comportamentos leitores e a 
compartilhar práticas sociais de leitura. Muitas vezes os professores 
pensam que as crianças só aprendem a ler se realizarem atividades 
que envolvam letras. Com certeza, há momentos em que devemos 
propor atividades de leitura que permitam às crianças refletir sobre o 
sistema de escrita, mas só isso não é o suficiente! Temos de promover 
a entrada dos diversos textos na escola para que as crianças aprendam 
as competências para a leitura na vida cotidiana (FONSECA, 2012, 
p. 29, apud COSTA et al. s/d. p. 6).

Neste aspecto, discutindo sobre a leitura na Educação Infantil, o 
presente artigo socializa uma pesquisa de campo, realizada em um Centro 
de Educação Infantil no município de Santa Maria da Vitória, situado na 
região Oeste da Bahia e, apresenta como objetivo analisar a importância 
da leitura e como ela é trabalhada na Educação Infantil. Reconhece-se 
neste trabalho a importância da contação de história e o trabalho de forma 
lúdica para o desenvolvimento da aprendizagem. Para tanto, fizemos uso 
da abordagem qualitativa de pesquisa, por meio de observação em uma 
sala de aula com crianças de 3 anos de idade, analisamos a metodologia 
de ensino da professora e entrevista para nortear o nosso entendimento 
sobre o funcionamento da instituição de ensino.
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2 Leitura na educação infantil

Desde cedo, as crianças devem ser incentivadas a prática de 
leitura, de forma lúdica para que os pequenos da Educação Infantil, 
possam aprender da melhor forma possível, com brincadeiras, jogos, 
músicas, contos, entre outras, práticas de leitura, pois por meio delas a 
criança aprende, explora, descobre, inventa, cria e recria hipóteses, viaja 
no mundo do faz de conta que lhe proporciona desenvolver a atenção, 
sociabilidade, imaginação e criatividade. 

A palavra “leitura” tem muitos significados e é usada para designar 
várias ações, algumas muito diferentes entre si. A amplitude do 
significado atribuído ao termo se estende da leitura de mundo, 
passando à leitura de diferentes linguagens e chegando à leitura dos 
textos escritos de diferentes extensões e complexidades. A ampliação 
do conceito se explica pelo que perpassa as leituras: a produção de 
sentido, a interpretação dada pelo sujeito frente ao que é dado a ler 
(CORSINO et al, 2016, p. 21).

Neste ponto, é importante o manuseio de textos diversos para 
que as crianças conheçam de forma gradativa as características formais 
da linguagem e a diferença entre os mesmos (BRASIL, 1998). É preciso 
mostrar diferentes estratégias para que a criança desenvolva o gosto pela 
leitura e, o professor proporcione práticas pedagógicas eficientes, que 
desperte na criança o desejo de ler, “[...] Uma prática de leitura que não 
desperte e cultive o desejo de ler não é uma prática pedagógica eficiente” 
(BRASIL, 1997, p. 43). 

Neste sentido, todas as formas de brincadeiras e práticas lúdicas 
devem ser contextualizadas para a leitura, com o intuito de engajar e 
incentivar as crianças da Educação Infantil a se interessar pela leitura 
desde muito cedo. Permitindo que o contato com a leitura aconteça 
desde o início da infância, nesse processo é imprescindível o incentivo 
dos pais na vida dos filhos, pois são muitos os desafios encontrados para 
despertar o interesse da criança na leitura, um deles é fazer com que os 
pais incentivem os filhos em casa.

Ademais, não é suficiente apenas que a escola desenvolva atividades 
de leitura, é importante também que a criança tenha contato com a leitura 
em casa, dessa forma o apoio faz toda diferença. Uma criança que gosta 
de ler, com certeza tem pais que leem e criam este hábito nos pequenos. 
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A criança que tem acompanhamento dos pais desenvolve-se 
em diversos sentidos, aprende melhor e se comunica de forma mais 
elaborada, desenvolvendo a criatividade e imaginação. Porém em meio a 
uma sociedade turbulenta e pais envolvidos em trabalhos, a educação dos 
filhos, acaba ficando em segundo plano. 

Esse fato se mostra ainda mais importante hodiernamente, tempo em 
que as crianças vivem mais isoladas em seus apartamentos pequenos, 
onde os pais estão cada vez mais envolvidos com seus trabalhos e 
raramente têm tempo para praticar alguma recreação com seus filhos. 
As crianças estão vivenciando pouco as brincadeiras, sobretudo, as 
coletivas, em parte, devido a uma agenda diária cheia de tarefas, 
como inglês, na natação, música etc (ROLIM et al, 2008, p. 179).

Diante da fala da autora, podemos perceber que a falta de tempo, 
devido as várias obrigações diárias, prejudicam a relação dos pais com a 
educação dos filhos. O acompanhamento da família é primordial para 
que a criança se desenvolva melhor em todos os aspectos relativos ao 
seu crescimento pessoal e intelectual. Portanto, o simples ato dos pais de 
contar histórias, brincar, acompanhar cada passo, apoiar cada conquista 
dos pequenos, é um fator importante para que os filhos se desenvolvam 
de forma integral. Para Belmiro e Galvão (2016, p. 49-50),

As crianças que vivenciam momentos de leitura compartilhada no 
âmbito familiar têm possibilidades de ampliar seu desenvolvimento 
afetivo, cognitivo e social, uma vez que essas interações permitem 
uma diversidade de conversas que vão desde os comentários sobre os 
personagens e as ilustrações até complexas reflexões e discussões sobre 
o tema, os conflitos e o desfecho das narrativas.

Perante o exposto, podemos perceber, o quanto é importante 
estimular a leitura desde a primeira infância, por meio dela os pequeninos 
descobrem o encanto e a mágica dos contos infantis. Sendo dever da 
escola e de família assegurar o direito que a criança tem de aprender, isto 
é, uma aprendizagem de forma lúdica e prazerosa. E, a Educação Infantil 
é um espaço de possibilidades para o trabalho com a leitura.

3 Conhecendo o espaço do centro de educação infantil

O desenvolvimento desta pesquisa, que teve como objetivo 
analisar a importância da leitura e como ela é trabalhada na Educação 
Infantil, se deu em um Centro de Educação Infantil do município de 
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Santa Maria da Vitória, região Oeste da Bahia. Para tanto, fizemos uso 
de uma abordagem qualitativa que para Marconi e Lakatos (2010), 
apresenta como premissa, analisar e interpretar aspectos mais profundos, 
descrevendo a complexidade do comportamento humano, e a sua ênfase 
concentra-se nos processos e nos significados. 

Optamos também pela utilização de entrevistas, que foram 
destinados a diretora e a secretária do CEI, com a finalidade de 
colhermos dados mais precisos sobre o nosso objeto de estudo. Ao 
realizar a observação, percebemos que a sala de aula é composta por 
duas professoras regentes e uma auxiliar de sala. As professoras regentes 
cumprem os seguintes horários: a do turno matutino, entra as 7h30mim, 
e sai às 13 horas, enquanto a do turno vespertino entra às 13 horas e sai 
às 16 horas. A auxiliar de sala fica em tempo integral. 

  Ao adentrar a instituição, notamos também que a creche 
apresenta uma estrutura precária, é um espaço improvisado, as crianças 
de três anos ficam no andar de cima, sendo obrigadas a subir escada e/
ou rampa sem segurança para chegar na sala de aula. Outro aspecto que 
ressaltamos no espaço, são os banheiros inadequados para as crianças e 
pessoas deficientes físicos.

As salas de aula não possuem tapetes de borracha para as crianças 
não se machucarem, dificultando assim, a acessibilidade delas, outro 
detalhe também comprometedor, é que o CEI funciona em uma casa 
alugada, que não tem uma estrutura adequada para funcionamento de 
um centro de Educação Infantil.

Ao iniciarmos a pesquisa de campo, realizamos entrevista a 
diretora e a secretária para entender como eram as relações entre o CEI e 
a comunidade. Assim fizemos a seguinte pergunta: como é a relação entre 
o Centro de Educação Infantil e a comunidade?

É boa, é melhor do que “ni” (sic) escola regular, por que os pais, 
eles são bem presentes aqui, pelo fato de ser criança, ai então eles 
estão sempre acompanhando. Assim, agente tem vez que também faz 
projetos para ajudar eles, por que assim, a maioria dos assim... agente 
atende uma comunidade carente que é o Doutor Roberto né, o 
Planalto, ai então a nossa clientela é bem carente, então volta e meia, 
agente, faz alguma coisa pra ajudar, eles também estão bem presentes 
aqui, então o relacionamento aqui é bom com a comunidade 
(Secretária, Entrevista 2019).
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Quando perguntamos para a diretora ela respondeu: “Uma relação 
de parceria, pois temos um papel fundamental no desenvolvimento das 
nossas crianças e na construção da cidadania, a parceria com a família 
é uma ponte entre escola e comunidade” (Diretora, Entrevista 2019). 
Nesse sentido a relação de parceria entre a instituição de ensino e a família 
é fundamental para que a aprendizagem seja de fato efetivada.

Nessa perspectiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
no seu artigo 4°, afirma que é dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, a saúde, à alimentação e a 
educação (BRASIL, 1990). Dessa forma, com o apoio mútuo entre todos 
os seguimentos da sociedade, a educação cumpre seu papel de formação 
integral do indivíduo.

Perguntamos também para a secretária, como é desenvolvida a 
leitura no Centro de Educação Infantil? 

Assim, eles aqui ainda não estão em processo de alfabetização né, só 
que aqui é por meio mais das historinhas infantis, e o todo conteúdo 
que a professora vai da sempre envolve alguma história, todo dia tem 
história, as turminhas de três anos eles já estão começando a riscar né, 
escrever o nome. Na fase de três anos eles já estão aprendendo a fazer 
o nome, mas assim, como agente tem criança aqui de um ano, então 
assim é por meio das histórias mesmo (Secretária, Entrevista 2019).

Diante do comentário da secretária, percebemos que o conceito 
que ela tem de leitura, está exclusivamente restrito a decodificação dos 
símbolos linguísticos, embora não lemos apenas por meio da escrita, mas 
também pelos nossos sentidos, que podem ser explorados em função da 
aprendizagem. Visto que, a leitura “[...] vai além da mera decodificação 
das palavras e transpassa o puro decifrar, completando-se na compreensão 
da palavra escrita do autor e na prática cotidiana de sua significação” 
(ARAÚJO, 2010, p. 5). 

4 Práticas pedagógicas do centro de educação infantil 

Iniciamos nossas observações na sala de aula com crianças de 3 
anos, percebemos que a estrutura do CEI é inadequada para se trabalhar 
com crianças muito pequenas, como já salientamos. As salas não possuem 
mesas, existem apenas cadeiras, falta um cantinho de leitura que possa 
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ser um incentivo da mesma, o espaço da instituição é limitado e não 
possibilita que as crianças explorem. Assim percebemos que o CEI 
anda na contramão dos direitos de aprendizagem da Educação Infantil 
estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) “Explorar 
movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 
natureza, na escola e fora dela [...]“ (BRASIL, 2017, p.38).

Nesse sentido, as crianças devem explorar os diversos espaços da 
unidade, os diversos ambientes, se apropriando da cultura e conhecendo 
o espaço que esta inserida. Por isso, os professores devem criar atividades 
que possibilitem esse direito de aprendizagem, visto que a partir dele 
os pequenos ampliam seus saberes, criam e recriam suas hipóteses, 
questionam tudo que está a sua volta, seja a natureza, as cores, as formas, 
as pessoas, tornando possível assim, desenvolverem suas habilidades ao 
mesmo tempo em que constroem a sua autonomia.

A rotina do Centro de Educação Infantil começa a partir das 
7h30mim e, às 8h30mim é o horário que as crianças tomam o café. Após 
a refeição, as crianças retornam para a sala de aula e a professora começa 
com a contação de histórias. A história contada, no dia que observamos, 
narravam sobre as aventuras do boitatá.

A professora mostra a história em vídeo por meio do celular e, 
as crianças demostram bastante interesse, pois ficam encantadas com 
a narrativa e a música presentes no vídeo. A história segue, e uma das 
crianças comenta algo que despertou a sua atenção, enquanto algumas 
fazem gestos e movimentos por estarem entrelaçadas com a música. A 
professora interrompe as formas de expressões e ordena que as crianças 
fiquem em silêncio e apenas observem o desenrolar da história.

A esse respeito, a Base Nacional Comum Curricular reforça a 
importância de promover experiências nas quais as crianças possam falar 
e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta 
de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas 
elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as 
múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito 
singular e pertencente a um grupo social (BRASIL, 2017). 

Nessa perspectiva, a professora ignora a importância de incentivar 
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e estimular a oralidade, pois é a partir da contação de história e da 
interação com os adultos que as crianças desenvolvem a fala e a ampliam o 
vocabulário.  A Resolução n° 5, de 17 de dezembro de 2009, no artigo 9°, 
inciso III, defende que possibilitem às crianças experiências de narrativas, 
de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, convívio com 
diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos (BRASIL, 2009).

A BNCC apresenta o campo de experiência escuta, fala, 
pensamento e imaginação, colocando em evidência que as experiências 
com a literatura infantil contribuem muito para o desenvolvimento 
do gosto pela leitura. A partir deste contexto o educador tem o papel 
fundamental de incentivar a leitura a partir dos interesses da criança, 
respeitando todas as suas manifestações de linguagem e corporeidade.

Outro fato observado, depois da contação de histórias, a professora 
levou as crianças para um pátio ao ar livre. As crianças saem segurando 
as mãos uma das outras para descer a rampa que dá acesso ao pátio. No 
pátio, a professora trabalhou a linguagem visual por meio das sombras 
demonstrando várias formas que se pode obter por meio das sombras. 
Trabalhou   a música do boitatá, em que faz uma caracterização de acordo 
com os personagens.  

Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações 
artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da 
instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências 
diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, 
como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia 
etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com 
base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, 
criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando 
a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, 
mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação 
de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências 
contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam 
senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros 
e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa 
promover a participação das crianças em tempos e espaços para a 
produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer 
o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão 
pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, 
permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, 
ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências 
artísticas (BRASIL, 2017, p. 41).
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Nessa perspectiva, diante do trabalho desenvolvido pela professora, 
notamos os aspectos da atividade alinhados a BNCC, que envolve o 
campo de experiência estabelecido como traços, sons, cores e formas, pois 
as crianças saíram para um espaço livre, onde exercitaram a linguagem 
visual através das sombras, além de músicas, teatro e brincadeiras.  A 
atividade também cumpre com os direitos de aprendizagem da base, no 
que se refere ao direito de brincar e conviver, visto que há uma interação 
entre adultos e crianças.

Neste sentido, os educadores em geral, devem desenvolver 
brincadeiras com uma intencionalidade pedagógica, que a partir 
da interação com o meio social possam desenvolver habilidades e 
competências essências a primeira infância.

Após o término das atividades propostas pela professora, as 
crianças voltaram para a sala de aula, brincaram com peças de encaixe, que 
simbolizavas números e letras. A professora chamava uma criança por vez, 
para desenvolver uma atividade de pintura, com o objetivo de relacionar 
as cores corretas. Em um dado momento, uma criança não pinta a cor que 
a professora deseja, em seguida a professora recusa a pintura da criança 
e descarta o desenho. A partir do ocorrido, notamos que a professora 
é indiferente ao ritmo que a criança aprende e desconsidera o desenho 
como um recurso valioso para entender a vivência, a personalidade e os 
sentimentos dos seus alunos. Por outro lado, ignora também, as formas 
de expressão e espontaneidade, das crianças que estão a sua volta, dessa 
forma tudo se torna padronizado, a criatividade e a essência das crianças 
são roubadas.

5 Considerações finais

Ao longo desta pesquisa, constatamos que a leitura vai além da 
decodificação das palavras, que pode nos levar para um mundo cheio de 
possibilidades e conhecimento, que nos tornam seres mais críticos, a cada 
novo saber que a leitura nos proporciona. Por isso, deve ser incentivada 
desde cedo na Educação Infantil e também pela família, visto que através 
da leitura, a criança se faz como ser humano.

Notamos através das observações no CEI, que as atividades 
pedagógicas e a leitura feita a partir da contação de historias, é vista como 
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algo restrito apenas para ouvir, sem ter uma interação maior por parte 
dos pequenos.  Esse é um padrão já determinado, em que as crianças 
não podem inventar, questionar, explorar, expressar suas ideias que muito 
pode contribuir para o desenvolvimento da leitura, oralidade e escrita.

Nesse pensamento, desenvolver o interesse e o prazer pela leitura 
na Educação Infantil, depende de práticas pedagógicas que fazem sentido 
com a vivência das crianças, que desperte seu interesse para as várias 
formas de leitura que fazemos através dos nossos sentidos, nesse processo 
ressaltamos a importância da parceria entre escola e família.

A falta de estrutura adequada as crianças, materiais pedagógicos, 
formação continuada de professores, são fatores que prejudicam a 
educação em todas as suas etapas, visto que a Educação Infantil é a 
base para uma educação de qualidade. Nesse sentido contribuir com 
uma boa educação, sem o mínimo de estrutura é uma tarefa bastante 
difícil e complicada. Assim sendo, apontamos a necessidade de formação 
continuada alinhada as discussões da Base Nacional Comum Curricular 
no sentido de assegurar um trabalho significativo com a leitura por meio 
dos campos de experiência da Educação Infantil. 
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JOGOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS: UMA QUÍMICA PERFEITA
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1 Introdução

O presente capítulo tem por objetivo apresentar alguns Jogos 
e Brincadeiras utilizados durantes as aulas de Química no 

Ensino Médio em um colégio da rede particular de São Paulo. O tema foi 
escolhido por acreditar-se que os jogos e brincadeiras auxiliam os alunos 
no processo de pensar, imaginar, criar e se relacionar com os demais. “A 
brincadeira é atividade física ou mental que se faz de maneira espontânea 
e que proporciona prazer a quem a executa”. (QUEIROZ, 2003, p. 158). 
No momento em que ela brinca a aprendizagem acontece, porque a 
“aprendizagem é construção do conhecimento”. (QUEIROZ, 2003, p. 
22). De acordo com Santos (2014): 

O uso de jogos e brincadeiras na escola pode facilitar o trabalho 
do profissional de educação, despertando o interesse da criança 
ou adolescente pelas atividades propostas. Podemos orientar um 
trabalho de maneia tal que os alunos possam utilizar esse espaço para 
algo que vai além dos momentos sem nada a fazer. Independente da 
faixa etária, sexo ou raça, os alunos adoram jogar, brincar e o fazem 
de maneira espontânea. Por que não canalizar toda essa vontade 
para algo maior? [...] temos nas atividades lúdicas com jogos mais 
possibilidades para organizar os conteúdos e contemplar objetivos 
que extrapolam o que está posto (SANTOS, 2014, p. 21).
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Na brincadeira o aluno se solta, deixa sua liberdade e sua 
criatividade fluírem podendo assim descobrir-se como pessoa. Isso, 
porém, ocorre de forma sistematizada, quando há a participação do 
professor como mediador do processo, dialogando com o aluno e criando 
situações de jogos e brincadeiras que mobilizam saberes e promovem a 
construção de novas aprendizagens. Brincar é uma “proposta criativa e 
recreativa de caráter físico ou mental, desenvolvida espontaneamente” 
(QUEIROZ, 2003, p. 38).

Para Santos e Cruz (2011), o uso do lúdico facilita a aprendizagem, 
o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para boa saúde 
mental, prepara para um estado interior fértil, facilita a socialização, 
comunicação, expressão e construção do conhecimento. A importância 
do lúdico está na interação dos alunos, que proporciona relações de 
empatia e comprometimento, além de provocar alegria, deixar fluir a 
espontaneidade e as manifestações culturais (MARCASSA, 2014)

A finalidade primária dos jogos pedagógicos é estimular o 
desenvolvimento do seu raciocínio lógico, da cooperação, criatividade, 
coordenação, imaginação e socialização. Através do jogo pode-se 
oportunizar aos alunos aprenderem a respeitar regras, discutir, inventar, 
criar e transformar o mundo onde estão inseridos. Isso porque o jogo 
constitui-se em “uma atividade organizada por um sistema de regras, na 
qual se pode ganhar ou perder”. (QUEIROZ, 2003, p. 158).

Desse modo, ao investigar os jogos e brincadeiras no ensino de 
ciências, buscou-se saber qual seria o melhor meio de introduzir o lúdico 
no contexto da aula. Para isso, foi necessário conhecer a realidade dos 
educandos e propor atividades que despertassem seu interesse e suas 
aprendizagens.

Vygotsky (1984, 1994, 1998) e Kishimoto (1993), constituíram-
se nas referências básicas que fundamentaram este estudo por trazerem 
contribuições acerca do jogo e do brincar na educação, além de tratarem 
da questão da socialização e constituição do ser pela interação social.

A escrita deste capítulo foi organizada inicialmente pela 
apresentação dos encaminhamentos metodológicos que conduziram 
a investigação, seguidos pela fundamentação teórica na qual foram 
embasadas algumas ideias e constatações. Posteriormente foram trazidas 
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as análises das observações realizadas durante as aulas e também das 
contribuições alunos.

2 A função educativa do jogo

O jogo educativo surge no século XVI com o objetivo de 
facilitar tarefas de ensino, visando à aquisição de conhecimentos e acaba 
conquistando um espaço permanente na ducação infantil. Hoje, segundo 
Kishimoto (1998), o significado de jogo na educação está relacionado à 
presença concomitante de duas funções: a lúdica e a educativa. 

A função lúdica garante que o jogo propicie a diversão, o prazer (e 
até o desprazer) quando escolhido voluntariamente e a função educativa 
garante a aprendizagem de qualquer coisa que complete o indivíduo 
em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. Ambas as 
funções devem estar sempre em equilíbrio para que não haja apenas jogo, 
ou apenas ensino.

Jogo e educação são dois elementos distintos e vistos, portanto, 
até mesmo como contraditórios. O jogo, por ser de natureza livre, parece 
não ser compatível com a busca de resultados, que é característica típica 
da educação. Embora muitos autores veem a liberdade como o aspecto 
principal do jogo, na educação, é necessário conciliar a liberdade, típica 
dos jogos, com a orientação, própria dos processos educativos.

Kishimoto (1998) cita ainda Chateau (1987) que apesar de 
também estabelecer um estreito vínculo entre o jogo e o trabalho escolar, 
acredita que a educação deve se separar do aspecto lúdico. Para ele, uma 
educação baseada exclusivamente no jogo isolaria o homem da vida, 
fazendo-o viver num mundo ilusório.

Baseado em Vial (1981), Kishimoto fala de uma variante no 
emprego dos jogos na educação: o jogo didático. Essa modalidade, todavia, 
é destinada exclusivamente à aquisição de conteúdos e por isso diferencia-
se do jogo educativo. Para ele, o jogo educativo é mais dinâmico, uma 
vez que envolve ações ativas das crianças; já o jogo didático está atrelado 
ao ensino de conteúdos e torna-se, no seu entender, inadequado para 
o desenvolvimento infantil, por limitar o prazer e a livre iniciativa da 
criança e tornar-se, muitas vezes, monótono e cansativo. Entretanto, 
ambos são jogos educativos: no primeiro caso, em sentido amplo, e no 
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segundo – no caso do jogo didático – em sentido restrito.
Brougère (1998), ao falar de jogos educativos, cita Girard (1911), 

que vê neles a ideia de agir, aprender, educar-se sem o saber, através de 
exercícios que recreiam, preparando o esforço do trabalho propriamente 
dito. Para Girard é fundamental conciliar a necessidade de jogar, que 
é irresistível na criança, com a educação que se deve dar-lhe. Para isso 
deve-se fazer do jogo o meio de educar a criança, ou seja, embora o jogo 
seja um fim em si mesmo para a criança, para os educadores deve ser um 
meio. Isso quer dizer que, a presença do jogo na educação, não pode ser 
motivo de se negligenciar o objetivo educativo.

3 Jogos pedagógicos no Ensino de Ciências – Química

Vários estudos e pesquisas mostram que o Ensino de Química 
é, em geral, tradicional, centralizando-se na simples memorização e 
repetição de nomes, fórmulas e cálculos, totalmente desvinculados do 
dia-a-dia e da realidade em que os alunos se encontram. 

A Química, nessa situação, torna-se uma matéria maçante e 
monótona, fazendo com que os próprios estudantes questionem o 
motivo pelo qual ela lhes é ensinada, pois a química escolar que estudam 
é apresentada de forma totalmente descontextualizada.

Por outro lado, quando o estudo da Química faculta aos alunos o 
desenvolvimento paulatino de uma visão crítica do mundo que os cerca, 
seu interesse pelo assunto aumenta, pois lhes são dadas condições de 
perceber e discutir situações relacionadas a problemas sociais e ambientais 
do meio em que estão inseridos, contribuindo para a possível intervenção 
e resolução dos mesmos (SANTANA; 2006).

De um modo geral, os alunos do Ensino Médio, apresentam 
dificuldades para compreender os conteúdos de Química. Para Nunes 
e Adorni (2010), muitas vezes, essas dificuldades estão relacionadas 
à desmotivação que pode ter sido despertada por vários fatores como 
aulas exclusivamente expositivas, conteúdos descontextualizados da 
sua realidade, dificuldade dos docentes para quebrar paradigmas, 
utilização excessiva de conteúdo, fórmulas, nomenclaturas e cálculos, 
sem contextualização e sem apontar sua funcionalidade. Uma forma de 
contornar essas dificuldades é o professor utilizar estratégias de ensino 
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dinâmicas que contextualizem os conteúdos. Segundo esses autores: 

[...] a palavra "estratégia" possui estreita ligação com o ensino. Ensinar 
requer arte por parte do docente, que precisa envolver o aluno e fazer 
com ele se encante com o saber. O professor precisa promover a 
curiosidade, a segurança e a criatividade para que o principal objetivo 
educacional, a aprendizagem do aluno, seja alcançado (NUNES; 
ADORNI, 2010, p. 263). 

Essas estratégias estão associadas, também, às relações docente/
ensino, aluno/conhecimento/aprendizado e constituem referenciais que 
devem estar homogeneizados com focos direcionados e definidos, para 
que haja uma parceria do saber em que professor e aluno possam aprender 
de forma fácil e prazerosa (ANASTASIOU; ALVES, 2004).

Sousa (2017) realizou uma pesquisa onde objeto de estudo 
constitui importantes ferramentas de apoio às aulas, facilitando o 
desenvolvimento de habilidades, e podendo contribuir significativamente 
para o aprendizado. Algumas questões, que nortearam o desenvolvimento 
desta dissertação e justificaram sua produção, emergiram deste contexto. 
São elas: que conteúdos curriculares de química são mais contemplados 
nesses jogos? Que tipos de jogos são utilizados para o desenvolvimento 
desses conteúdos? Como atividade lúdica, os jogos contribuem para o 
aprendizado? Para responder a essas questões procedeu-se à seleção e ao 
mapeamento de artigos científicos apresentados em três eventos da área 
que abordavam jogos pedagógicos e o ensino de Química.

4 Desenvolvimento e criação dos jogos de memória e dominós

Mariscal (2009) afirma que a memorização dos nomes e símbolos 
dos elementos químicos sempre foi uma tarefa aborrecida para o estudante 
por tratar-se de um grande número de termos sem uma aplicação prática 
na sua vida cotidiana. No entanto, a aprendizagem dos elementos 
químicos e da tabela periódica constitui uma parte muito importante dos 
programas de Química no Ensino Médio. O conhecimento do sistema 
periódico é fundamental na escola, por isso, deve-se começar a trabalhar 
desde essa etapa educativa tanto os nomes como os símbolos químicos 
dos elementos mais importantes.

Os jogos foram confeccionados pelos alunos durante as aulas 
de Química no Ensino Médio do colégio Santa Teresinha, a figura 
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1 demonstra alguns jogos de memória realizados na 1ª Série do EM 
abordando tópicos sobre tabela periódica.

Figura 1 - Jogos de Memória (b), (c), (d) e dominós (a) confeccionas pelos alunos da 1ª Série do 
Ensino Médio

       

Fonte: Os autores (2020).

5 Jogos de dardos e autorama

A ideia da proposição do jogo de Dardos Químicos originou-
se durante o desenvolvimento de atividades da matéria sobre Tabela 
Periódica. Os Dardos Químicos foram utilizados para o ensino de 
nomenclatura dos compostos Inorgânicos durante as aulas da 1ª série do 
Ensino Médio. Além disso, foi idealizado para favorecer o cooperativismo, 
isto é, distribuição dos alunos em grupos, onde um ajuda o outro (do 
mesmo grupo) a vencer. Figura 2.
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Figura 2 - Jogos de Dardos Químicos confeccionas pelos alunos da 1ª Série do Ensino Médio.

Fonte: Os autores (2020).

O Autorama (Figura 3) foi outro jogo pensado e criado pelo grupo 
de alunos dessa mesma série, transformar a Tabela Periódica em uma Pista 
de corrida para carrinhos de controle remoto acionados por um aplicativo 
no tablete também foi uma das invenções desse grupo de alunos. Cada 
participante deve andar e a Trilha, que possui vários obstáculos, pelos 
quais os participantes devem atravessar.

Regras De acordo com Santos et al (2008), ao iniciar o jogo, cada 
participante deve jogar o dado e quem tirar o maior número começa a 
brincadeira. Então, este participante deve acionar o aplicativo no tablete 
novamente e andar o número de casas indicado. Os obstáculos pelos quais 
os alunos devem passar são perguntas referentes a conteúdos químicos 
discutidos nas aulas, e também algumas ordens para animar o jogo, como 
“volte 5 casas”, “ande 2 casas”, “mico”. O vencedor é quem ultrapassa os 
desafios primeiro e chega ao final.
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Figura 3 - Autorama – Pista de Corrida confeccionada pelos alunos da 1ª Série do Ensino Médio

Fonte: Os autores (202).

Tomando-se o cuidado necessário, de modo a não desviar a 
importância do desenvolvimento da atividade para a sua conclusão, 
ou seja, vencer ou perder (principalmente pelo fato de o público-alvo 
ser constituído por adolescentes), é certo que uma dose moderada de 
competitividade contribui para estimular a participação dos alunos.

Alternar as composições dos grupos faz-se necessário para 
estimular a sociabilidade e a interação dos alunos - assim como evita que 
os mesmos resultados, de sucesso ou não, sejam compartilhados sempre 
pelos mesmos alunos - o que contribui indiretamente para aumentar a 
autoestima dos aprendizes de um modo geral, já que todos alcançarão 
êxito em uma ou em outra atividade.

Inúmeros são os jogos ou atividades lúdicas que poderiam ser (re)
criados ou adaptados em um contexto do ensino de Ciências – Química. 
Essas são apenas algumas de uma gama de possibilidades quase infinita. 
É sempre extremamente necessário, contudo, adequá-las ao contexto de 
ensino, à faixa etária dos aprendizes, aos objetivos, ao espaço físico etc. E 
cabe ao professor esse discernimento.
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6 Ferramentas de inclusão

Uma aluna da 1ª Série do Ensino Médio envolvida no projeto 
destacou a importância de ter trabalhado em equipe e do seu melhor 
entendimento dos conteúdos propostos, inclusive pela atividade inclusiva, 
contemplando quem apresenta algum tipo de dificuldade. Por outro lado, 
quando o estudo da Química faculta aos estudantes o desenvolvimento 
paulatino de uma visão crítica do mundo que os cerca, seu interesse pelo 
assunto aumenta, pois lhes são dadas condições de perceber e discutir 
situações relacionadas a problemas sociais e ambientais do meio em que 
estão inseridos, contribuindo para a possível intervenção e resolução dos 
mesmos.

O fato mais interessante é a iniciativa dos próprios alunos em 
querer incluir no projeto aqueles alunos ditos de “inclusão” a aluna 
entrevistada do parágrafo anterior possui uma deficiência física visual e 
uma das criações desses alunos contemplam um modelo de camisetas em 
LED com os símbolos da Tabela Periódica para que a alunos com baixa 
visão consigam olhar para a camisa e interagir com os botões em LED, 
Figura 4.

Figura 4 - Camisetas em LED – confeccionada pelos alunos da 1ª Série do Ensino Médio para 
alunos com baixa visão

 

Fonte: Os autores (2020)

7 Considerações finais

A atividade lúdica de interesse neste trabalho é o jogo pedagógico 
que, segundo Cunha (2012), é pertinente ao ensino de química, na 
medida em que motiva e estimula o aluno a aprender. 
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A utilização de jogos didáticos relacionados a conteúdos de 
química pode ser uma ferramenta importante a ser utilizada nas aulas 
de química. Pode contribuir, especialmente com a memorização de 
nomenclaturas além de melhorar a interação entre alunos e as relações 
entre alunos e professor. Podemos ressaltar ainda que, o professor pode 
adaptar os jogos de acordo com os conteúdos a serem abordados e com a 
realidade em que está inserido no ambiente escolar.

Através deste trabalho foi possível entender a importância da 
utilização dos jogos no processo educativo, como instrumento facilitador 
da integração, da sociabilidade, do despertar lúdico, da brincadeira e 
principalmente do aprendizado, enfocando a necessidade de alguns 
cuidados que devem ser tomados ao levarmos um jogo em sala de aula e 
ressaltando a importância da colocação de regras e pontuações.

Notamos que os jogos devem ser utilizados como ferramentas de 
apoio ao ensino e que este tipo de prática pedagógica conduz o estudante 
à exploração de sua criatividade, dando condições de uma melhora de 
conduta no processo de ensino e aprendizagem, além de uma melhoria 
de sua auto-estima.

Dessa forma, podemos concluir que o indivíduo criativo constitui 
um elemento importante para a construção de uma sociedade melhor, 
pois se torna capaz de fazer descobertas, inventar e, consequentemente, 
provocar mudanças.

Esse tipo de atividade apresenta um diferencial, frente a outras 
já conhecidas e difundidas no âmbito da comunidade de profissionais, 
voltados ao Ensino de Química no Brasil, pois os jogos são elementos 
muito valiosos no processo de apropriação do conhecimento, permitindo 
o desenvolvimento de competências no âmbito da comunicação, das 
relações interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe e utilizando a 
relação cooperação/competição em um contexto formativo, pois o aluno 
coopera com os colegas de equipe e compete com as outras equipes que 
são formadas pelos demais colegas da turma.

Finalmente, a partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que 
a introdução de jogos e atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito 
importante, devido à influência que os mesmos exercem frente aos alunos, 
pois quando eles estão envolvidos, emocionalmente, na ação, torna-se 
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mais fácil e dinâmico o processo de ensino e aprendizagem.

Referências

ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos et al. Estratégias de 
ensinagem. Processos de ensinagem na universidade. Pressupostos 
para as estratégias de trabalho em aula, v. 3, p. 67-100, 2004.

BROUGÈRE, G. Jogo e educação. Trad. Patrícia C. Ramos. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1998.

CHATEAU, J. O jogo e a criança. Trad. Guido de Almeida. São Paulo: 
Summus, 1987.

CUNHA, Marcia Borin. Jogos de química: desenvolvendo habilidades 
e socializando o grupo. In: Encontro Nacional de Ensino de Química/
eneq, 12. 2004. Goiânia. Anais... Goiânia/GO: ENEQ, 2004.

KISHIMOTO, T. M. Jogos infantis: o jogo, a criança e a educação. 
Petrópolis: Vozes,1993

KISHIMOTO, T. M. O jogo e a Educação Infantil. São Paulo: 
Pioneira, 1998.

MARISCAL, A. J. F.; IGLESIAS, M. J. Soletrando o Brasil com 
símbolos químicos. Química nova na escola, v. 31, n. 1, 2009. 

MARCASSA, Luciana. Lúdico. In: GONZÁLEZ, Fernando Jaime; 
FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. Dicionário crítico de educação 
física. 3. ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2014.

NUNES, Amisson dos Santos; ADORNI, Dulcinéia da Silva. O ensino 
de química nas escolas da rede pública de ensino fundamental e médio 
do município de Itapetinga-BA: o olhar dos alunos. In: Encontro 
dialógico transdisciplinar, 2010, Vitória da Conquista, BA. Anais... 
Vitória da Conquista, BA, 2010.

QUEIROZ, T. D. Dicionário Pratico de Pedagogia. São Paulo: 
Rideel,2003 

SANTANA, Eliana Moraes de. A influência de atividades lúdicas na 



228  
 Jenerton A. Schütz  |  Leandro Mayer (Orgs.)

aprendizagem de conceitos químicos. Universidade de São Paulo, 
Instituto de Física - Programa de PósGraduação Interunidades em 
Ensino de Ciências – 2006.

SANTOS, Santa Marli Pires; CRUZ, Dulce Regina Mesquita. O lúdico 
na formação do educador. In: SANTOS, Santa Marli Pires; CRUZ, 
Dulce Regina Mesquita (Org.). O lúdico na formação do educador. 9. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

SANTOS, Vilmar Rodrigues dos. Jogos na escola: os jogos nas aulas 
como ferramenta pedagógica. Petrópolis: Vozes, 2014.

SANTOS, A. F. dos; FIDELIS, H. T.; FIELD’S, K. A. P. et al. Trilha 
química, uma inovação no processo ensino: aprendizagem. ULBRA. 
Imtubiara – GO, 2008.

SOUSA, M. R. Jogos pedagógicos no ensino de química: o que dizem 
as produções científicas em eventos da área. 2017. 76 f. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências)-Universidade Cruzeiro do Sul, São 
Paulo, 2017.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins 
Fontes, 1991.

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 1994.

VYGOTSKY, L. S.; LEONTIEV, ALEXIS. Linguagem, 
desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Edusp,1998.



EDUCAÇÃO E SOCIEDADE: APONTAMENTOS 
SOBRE DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO 

CONTEXTO ESCOLAR

Denise da Costa Dias Scheffer1

Laura Zimmermann de Souza2

Fábio César Junges3

Antonio Escandiel de Souza4

1 Introdução

A educação especial possui suas características próprias no 
contexto educacional, de suma importância no processo 

de inclusão escolar. O termo inclusão escolar está associado, mais 
comumente, à inclusão educacional de pessoas com deficiência física 
e mental. A inclusão escolar, contudo, significa a acolhida de todas as 
pessoas, sem exceção, no sistema de ensino, independentemente de cor, 
classe social e condições físicas e psicológicas. 

 A Educação Especial é definida, a partir da LDBEN 9394/96, 
como uma modalidade de educação escolar que permeia todas as etapas e 
níveis de ensino, tornando esta como efetiva forma de inclusão daqueles 
que necessitam de tratamento diferenciado no processo de ensino e 
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aprendizagem.
Este capítulo, por isso, visa refletir sobre a relação educação e 

diversidade, destacando a importância da inclusão no desenvolvimento do 
fazer educacional, uma vez que a educação, intimamente ligada a todas as 
atividades em sociedade, tem função primordial na formação do cidadão. 
A questão da diversidade encontra-se presente na totalidade do contexto 
educacional, pois permeia as relações humanas, incluindo tratamentos 
de igualdade e desigualdade. Ressalta-se que a diversidade sempre esteve 
inserida na convivência em sociedade e, com o passar dos tempos, fica 
ligada profundamente à educação como forma de transformação do 
preconceito e da exclusão. 

2 Educação e diversidade: reflexões sobre a inclusão escolar

A sociedade é descrita através de relações humanas que se 
constituem de diversas formas. O processo de inclusão ocorre na medida 
em que há uma efetiva integração das diferenças existentes no ambiente 
escolar, com a constituição de um ambiente escolar em que os valores 
mais próprios do ser humano, no âmbito escolar, são apresentados, 
vividos, socializados, desde a infância do estudante. Assim, destaca-se a 
importância do processo educacional para a compreensão das diferenças 
e estudá-las para que os costumes e culturas possam ser utilizados em 
forma de troca entre alunos. De acordo com as relações entre indivíduos 
e da utilização da educação para esta compreensão, Michalisyn (2007) 
argumenta que:

Na sociedade, assim como no processo educativo, as normas são 
definidas de acordo com o tempo, a maneira de pensar, a cultura e 
a realidade de cada contexto social, podemos concluir assim que a 
educação é ideal é aquela capaz de perceber as diferenças, respeitá-las 
e com elas interagir (MICHALISYN, 2007, p.102).

Na sociedade atual tem-se percebido muitos avanços no que se 
refere à igualdade e a inclusão escolar, sobretudo na educação especial. 
Neste contexto, os profissionais da educação são importantes aliados no 
processo de conscientização acerca da diversidade e inclusão no contexto 
educacional. Nesse sentido, Lampert (1999) adverte que: 

Numa análise dinâmica das atividades coletivizadas em prol de 
preferências assim expressas, o igualitarismo sob o ponto de vista 
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sócio-cultural parece se defrontar com a desagradável impossibilidade 
de conciliar o fundamento do princípio da igualdade distributiva 
com o princípio da autonomia individual para estabelecer um elenco 
de preferências (LAMPERT, 1999, p. 27).

A coletividade precisa estar ciente de sua responsabilidade diante 
da sociedade, logo é preciso consciência individual para que a diversidade 
seja vista e utilizada em forma de enriquecimento na esfera da educação. 
Para isso, os valores passados desde a infância e levados a vida adulta 
fazem toda a diferença na mentalização do processo educacional.

Em termos gerais, as assimetrias e desigualdades entre os diferentes 
segmentos da população foram tratadas não somente no que diz respeito 
ao acesso ao sistema educacional, o desafio é duplo: por um lado, diminuir 
as assimetrias e desigualdades educacionais desses contingentes humanos; 
por outro, fazê-lo respeitando e valorizando as suas diversidades culturais, 
linguísticas e regionais. Teles (1997, p. 53) assim complementa:

A desigualdade e as assimetrias socioeducacionais – em qualquer 
das suas dimensões – enfrentadas pelos segmentos da população 
historicamente marginalizados e excluídos do sistema educacional e, 
em consequência, do desenvolvimento socioeconômico e da própria 
vida republicana, representam uma dívida do País para com esses 
setores, que deve ser saldada com urgência.

Apesar dos inegáveis progressos educacionais verificados nos 
últimos anos, é necessário ressaltar que esses avanços foram mais um 
produto da crescente relevância da temática educacional na ótica 
universalista do que de iniciativas voltadas à redução dessas desigualdades. 
Assim, Teles (2006, p. 106) aponta:

Entretanto, a desigualdade de gênero ainda se manifesta em outras 
dimensões, em que a questão educacional aparece interconectada com 
outros aspectos das condições de vida ou do mercado de trabalho. 
Em relação a porcentagem das mulheres que concluíram o ensino 
fundamental ou o ensino médio, ou trabalham, ou estão procurando 
emprego, a porcentagem das mulheres jovens ainda e inferior à média 
nacional, ou seja, elas estão fora do mercado de trabalho. 

Nota-se que a questão da diversidade afeta muitos campos de 
atuação, tanto fora quanto dentro da educação, mas que se inicia na 
escola e se transmite para a vida familiar e profissional, assim como a 
falta da igualdade traz consequências futuras para todos os cidadãos. 
Configura-se, assim, um quadro de vulnerabilidade socioeducacional, na 
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medida em que mulheres, adolescentes e jovens têm evadido do sistema 
escolar por não estarem inseridos no mercado ou com emprego formal. 
Nesse seguimento, atrair estes grupos para o seu reingresso ao sistema 
educacional, significa reduzir desigualdades de gênero que poderão 
causar, posteriormente, outras desigualdades no mercado de trabalho.

Cabe mencionar que a educação necessita ser visualizada como 
referência e atributo da diversidade, visto que se trata de elemento de 
cunho social. O estudo exige do sujeito que demonstre atitudes de 
educação, trazendo assim seu entendimento pelas diferenças, para que 
seja atingida igualdade completa perante a sociedade.  D e s t a r t e , 
a escola precisa se tornar agradável e acessível a todos, considerando 
o sujeito como parte envolvida em um processo de modificação de 
oportunidades, desenvolvendo, assim, dimensões em sentido amplo para 
a inclusão social. Nesse viés, Paro esclarece:

Se alguém é educado, é porque esta condição que funda a orientação 
para o viver bem, assim o aluno resiste a um ensino desinteressante, 
pois precisa aprender conceitos prazerosos, mas não em forma de 
mecanismos e sim de valores, fazendo com que estes tenham contato 
com a realidade. (PARO, 2003, p. 30).

A educação, por sua vez, precisa ser realizada de forma integral, 
perpassando do contexto escolar para todos os momentos e situações 
vividas, principalmente em contato com conteúdos sociais e culturais. 
Frisa-se que para a percepção das diferenças e das pluralidades de povos, 
a educação é peça fundamental, uma vez que seu intuito é fundar uma 
sociedade única, com os mesmos valores.

 Para haver diversidade na educação é preciso haver diálogo, 
para que assim seja possível a compreensão de todas as contradições 
expostas no cotidiano do aluno. Esta condição é necessária para que o 
conhecimento se realize de forma eficaz, promovendo assim o avanço do 
igualitarismo. Cumpre mencionar que o conceito de diversidade deve ser 
bem assimilado pelo educador para que este possa ser bem compreendido 
pelo aluno.

Na educação especial, nota-se a necessidade das políticas de 
inclusão de forma objetiva, não somente em discursos. Desta forma, 
ressalta-se a importância da escola enquanto instituição que, ao lado da 
família, organiza os primeiros laços da criança com outras pessoas. Neste 
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sentido, Smiech (2003, p. 110) salienta:

A função estruturante que a escola desempenha para criança. Assim, a 
constatação de necessidades educacionais especiais de um sujeito, em 
função de uma deficiência mental, nada indica a priori, em relação 
a sua Documento Subsidiário à Política de Inclusão Subsidiário à 
Política de Inclusão de estruturação subjetiva.

Assim, na educação especial como inclusão escolar, uma criança 
que apresenta um fator orgânico limitante, não tem que fazer face apenas 
a uma dificuldade inata, mas, fundamentalmente, à maneira como esta 
dificuldade entra em jogo na relação com as outras pessoas, inicialmente 
com seus pais e, pouco a pouco, com todo o âmbito social, passando pela 
escola (MANNONI, 1995).

Segundo Brandão (1995), ninguém escapa da educação, ela está 
presente em casa, na igreja, na rua e na escola, de uma forma que envolve 
todos ao seu redor, para que assim se possa passar por determinadas etapas 
na vida, como aprender e ensinar. Nesta ótica, a educação é compreendida 
como um direito de cada cidadão, uma forma de diversificação de povos, 
inclusão e acesso ao conhecimento. Diante da diversidade inserida na 
educação, é necessário provar que incluir os excluídos não acarreta na 
perda de qualidade, mas sim na conquista de novas culturas e saberes. Sob 
a perspectiva de Johnson (1999), apesar da crítica ao velho marxismo ter 
sido uma constante, tanto nas vertentes literárias quanto nas vertentes 
históricas da educação, há inegáveis contribuições. A primeira é que 
os processos culturais estão intimamente vinculados com as relações 
sociais, especialmente com as relações e as formações de classe, com as 
divisões sexuais, com a estruturação racial das relações sociais e com as 
opressões de idade. A segunda é que cultura envolve poder, contribuindo 
para produzir assimetrias nas capacidades dos indivíduos e dos grupos 
sociais para definir e satisfazer suas necessidades. E a terceira que se 
deduz das outras duas, é que a cultura não é um campo autônomo nem 
externamente determinado, mas um local de diferenças e de lutas sociais 
(JOHNSON, 1999).

 Portanto, é possível perceber que as culturas, por mais diferentes 
que sejam, promovem uma ligação entre si. Outrossim, para que haja 
a união destas, é preciso vê-las de forma massificada dentro do sistema 
escolar, conhecendo, assim, as necessidades de cada indivíduo. Nessa 
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perspectiva, Canclini (1997, p. 79) menciona:

Creio que essa corrente de estudos é proveitosa no sentido de que 
é gerada de uma variedade de diferentes disciplinas: Brunner, da 
sociologia, Martín-Barbero, da comunicação e semiótica; meu próprio 
background é em filosofia, mas também sociologia, crítica da arte e 
antropologia; Sarlo, dos estudos literários, e Ortiz, antropologia e 
sociologia. Penso que o que temos em comum é o desejo de encontrar 
uma maneira melhor de estudar os processos culturais de uma forma 
multidisciplinar. Combinar tais abordagens é central ao projeto, uma 
vez que entendamos processos culturais como processos que devem 
ser problematizados mais como interconectados e interdependentes 
do que como fenômenos isolados, que é a forma como são tratados 
na maioria das disciplinas.

Aliada à educação está a inclusão, devendo ser visualizada como 
um movimento de humanização, que transforma as experiências trazidas 
por cada aluno em aprendizado, logo é de suma relevância mobilização 
por parte dos educadores, de forma que envolva o aluno e o insira no 
contexto escolar. A inclusão escolar ocorre, algumas vezes, através das 
ações afirmativas, que servem de suporte da erradicação da desigualdade 
na educação, utilizada como programa governamental na realização de 
programas de cunho social no país. 

As ações afirmativas se inserem profundamente na inclusão 
escolar, por tratarem da igualdade, sendo demonstradas na Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso VIII, onde a ação afirmativa se 
refere a pessoas com necessidades especiais.

Ao abordar esta questão, Gomes (2002) argumenta que a 
implementação das ações afirmativas no Brasil deveria dirigir-se, 
principalmente para o campo da educação, traduzida, na prática, pela 
melhoria do acesso de todos à educação, tendo como partida a escola 
pública.

Com efeito, as ações afirmativas contribuem para romper as 
barreiras da desigualdade e ocorra, de fato, o processo de inclusão escolar.  
As ações afirmativas devem, portanto, ser vistas como resultados de 
tratativas criadas no intuito de manifestar a liberdade e a democracia no 
que se refere à oportunidade de acesso à escola. 

Em relação às medidas de inclusão escolar, D’Adeski (2001) 
manifesta-se esclarecendo que estas não devem ser vistas meramente 
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como o resultado de uma obrigação moral, mas também como um 
empreendimento destinado a corrigir as descriminações do passado e, 
desse modo, reverter a atual imagem depreciativa de grupos dentro da 
sociedade.

Quanto ao histórico da educação no Brasil, ressalta-se a 
importância das ações empreendidas na sociedade pela busca da igualdade 
social, principalmente no ambiente escolar, pois este é um espaço propício 
para promover a integração entre as diferenças. É oportuno resgatar, nesta 
discussão, um histórico do processo de exclusão apresentado por Facion 
(2008), histórico este que auxilia na compreensão das diferentes fases 
desse processo.

A primeira fase, que corresponde ao período anterior ao século XX, 
onde pessoas com deficiências eram totalmente excluídas da educação 
escolar, mas já ao final do século XVII e XIX, já se iniciaram os 
processos de institucionalização especializada, onde surge então a 
partir do século XX a educação especial.

A segunda fase é chamada de segregação, onde já no século XX 
começaram efetivamente o atendimento a pessoas com necessidades 
especiais, os chamados deficientes, onde nasce então a pedagogia 
da educação especial, com trabalhos especializados a todos os tipos 
de deficiência, em centros separados, mas a educação era separada, 
definida como educação comum e educação especial, os alunos não 
eram integrados uns aos outros.

A terceira fase, começa na década de 70, onde aluno com deficiência 
começaria a ser incluído no ensino comum, junto com alunos sem 
problemas de uma forma que não causasse transtorno dentro da 
escola.

A quarta fase, a da efetiva inclusão, começou na década de 80, 
quando um número grande de alunos com deficiência passou a 
frequentar classes regulares, pelo menos em meio turno, onde já havia 
profissionais qualificados para estes alunos e escolas mais preparadas 
para recebê-los (FACION, 2008, p. 190).

Somente após essas fases a inclusão foi se tornando algo de real 
importância para a educação, assim como sua efetiva realização no 
contexto escolar, o que propiciou às famílias a oportunidade para que 
seus filhos deficientes ou considerados “diferentes” pudessem ter acesso à 
escola como qualquer outro.

Com isso, o tema inclusão passa a ser amplamente discutido na 
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sociedade, a exemplo do encontro realizado pela UNESCO, no ano de 
1994, evento que reuniu profissionais da educação e pesquisadores sobre 
a temática. A respeito dessa assembleia, Sassaki (1998, p. 7) descreve que:

A Unesco realiza uma assembleia mundial em 1994 para discutir o 
processo de inclusão escolar e trata-se do mais completo texto sobre 
a inclusão na educação, em cujo encontro fica evidenciado que a 
educação inclusiva não se refere apenas as pessoas com deficiências 
e sim a todas as pessoas, sendo deficientes ou não, pois a inclusão 
admite exceções de todas as formas, assim todas as pessoas devem ser 
incluídas.

A escola passa a ser, nessa perspectiva, um espaço de convivência 
com as diferenças, onde todos têm a oportunidade de aprender, 
conquistando o direito à cidadania. Nesse sentido, vale destacar que a 
teoria sociointeracionsta advoga em favor de uma escola marcadamente 
inclusiva e destaca que ao adotar a pedagogia inclusiva, a escola vai 
consolidar o respeito às diferenças vistas não como um obstáculo para 
o cumprimento da ação educativa, mas como fator de enriquecimento e 
melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para todos (VIGOSTKY, 
1998).

3 Considerações finais 

A Educação Especial é definida, a partir da LDBEN 9394/96, 
como uma modalidade de educação escolar que permeia todas as etapas e 
níveis de ensino. Esta definição permite desvincular “educação especial” 
de “escola especial”. Permite também, tomar a educação especial como 
um recurso que beneficia a todos os educandos e que atravessa o trabalho 
do professor com a diversidade que constitui a sala de aula.

Sendo assim, a educação especial faz parte do processo de inclusão 
no ambiente escolar. A diversidade dos seres humanos exige que o contexto 
educacional busque sua transformação, organizando e promovendo ações 
de educação inclusiva que permitam a efetivação do ensino-aprendizagem, 
independente das limitações ou diferenças impostas no grupo.

Para tanto, há necessidade de compreender a escola como 
um espaço para todos e, como tal, reconhecer as diferenças não como 
problema, mas como diversidade. À união, aos Estados e Municípios 
cabe a tarefa de estabelecer parcerias no sentido de garantir recursos e 
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diferentes formas de incentivo para que as experiências inclusivas positivas 
no âmbito escolar sejam socializadas e se multipliquem. E acima de tudo, 
que o que está previsto na lei se realize de fato na práticas das escolas 
brasileiras, afinal a Educação é um direito de todos.
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CRIMINALIZAÇÃO POLÍTICA NO ESTADO 
NOVO: O CASO DO PADRE LUDOVICO KUCK: 

“O ADEPTO NAZISTA APAIXONADO PELA 
ALEMANHA”

Leandro Mayer1

1 Notas introdutórias

Este capítulo integra uma série de publicações2 relacionadas 
a padres e pastores processados perante o Tribunal de 

Segurança Nacional durante o Estado Novo (1937 – 1945). Nesta escrita 
apresentamos o processo criminal instaurado contra o Padre Ludovico 
Kuck, que figura como acusado de crime contra a segurança nacional no 
processo-crime nº 5.977 junto ao Tribunal de Segurança Nacional, no 
Rio de Janeiro. 

Com a normatização de condutas do Estado Novo, modelo 
autoritário de governo, a população de origem imigrante alemã, 
concentrada principalmente na região sul do País, sofreu repressões. 
Partindo do pressuposto de que a normatização da campanha de 
nacionalização passou por leituras e interpretações dos agentes oficiais 
envolvidos, responsáveis pela implementação e o cumprimento da lei, 
entende-se que o processo como um todo foi peculiar, a depender dos 
envolvidos, da resistência e da repressão. Desse modo, parte-se de um 
contexto macro-histórico, para verificar, em escala reduzida, as respostas 
singulares. 

1 Doutorando em História pela Universidade de Passo Fundo. Bolsista UNIEDU/
FUMDES. E-mail: mayerleandro@yahoo.com.br.

2 Da mesma série: “Padre Paulo Hobold e o sermão da discórdia”; “Padre Sebastião, o integralista 
politiqueiro”, Cônego César Rossi, o partidário do nazi-fascismo” e “Frei Corbiniano Kroesler: 
o repugnante inimigo do Brasil”.
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Os processos-crime, além de serem inéditos em estudos 
acadêmicos, são capazes de revelar aspectos não abordados em outros 
campos de análise. Sobre a relevância das fontes, concordamos com 
Ginzburg (1991), que afirma que um documento realmente excepcional 
pode ser muito mais revelador do que mil documentos estereotipados. Já 
Dosse (2009) enaltece que a descoberta de documentos novos e até então 
inacessíveis possibilita novas leituras, oferecendo ao historiador, uma 
seara única. É fato também que a documentação criminal é o espaço onde 
se dá voz aos anônimos, cujas vozes para Rosemberg (2009) se cruzam, 
esbarram e se complementam.

2 Padre Ludovico Kuck: “o adepto nazista apaixonado pela Alemanha”

O processo-crime 5.977, instaurado pela delegacia regional de 
polícia de Lages, teve 4 pessoas arroladas no delito de crime contra a 
segurança nacional, entre elas, o padre Ludovico Kuck. O inquérito 
policial iniciou em 25 de março de 1942, sendo transformado em 
processo-crime em 28/12/19443.

O inquérito teve origem após os alemães Ernesto Pulfrich e Carlos 
Wagenfhür serem flagrados saindo da residência do também alemão 
Oscar Nüsser, às 23 horas da noite, vez que as reuniões de grupos eram 
proibidas pela polícia. O fato ocorreu em 24 de março de 1942, sendo 
os envolvidos ainda naquela noite, intimados pela polícia para prestar 
esclarecimentos.

O primeiro interrogado foi Carlos Wagenfhür, que confirmou 
que se encontrava na casa de Oscar Nüsser até às 23 horas, em companhia 
de Ernesto Pulfrich. Relatou que conversaram sobre questões de trabalho, 
que na ocasião Ernesto se queixou sobre a dificuldade que vinha tendo para 
encontrar emprego, pelo fato de ser alemão. Interrogado sobre a existência 
de rádio na casa frequentada, negou. Negou também que “frequentava 
casas de elementos alemães” e que tivessem conversado sobre questões de 
guerra durante o encontro. Afirmou que nunca pertenceu ao partido da 
Ação Integralista Brasileira e que sabia que era proibido a realização de 
reuniões em casas que têm rádios assim como nos cafés, revelando que 
ele, Ernerto Pulfrich, Paulo Hasse e padre Ludovico Kuck costumavam se 

3 Data em que os autos deram entrada no Tribunal de Segurança Nacional.
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reunir até o final do ano 1941 na casa de Oscar Nüsser para jogar baralho, 
mas que há alguns meses estes encontros foram suspensos.

Ernesto Pulfrich também confirmou que esteve na casa de 
Oscar Nüsser, onde em companhia de Carlos Wagenfhür, conversaram 
em alemão e português. Admitiu que estava ciente que este tipo de 
reuniões estavam proibidas. Sobre o padre Ludovico Kuck, afirmou 
que desde o natal de 1941 não frequenta mais a casa de Oscar Nüsser 
onde costumavam jogar baralho. Afirmou que está com dificuldade de 
encontrar emprego, fato que atribui à sua nacionalidade alemã. Negou 
que fosse adepto do integralismo, “apesar de diversas insistências por 
parte de elementos integralistas”. Relatou ainda que há alguns meses o 
cônsul alemão esteve em Lages, inclusive, a convite do depoente jantou 
em sua casa. Confessou ainda que recebia e era distribuidor de livretos de 
propaganda nazista, afirmando desconhecer o remetente destes materiais, 
“pois recebia de diversos lugares” (P. C. 5.977, 1944, p. 11).

Por fim, Oscar Nüsser confirmou que Ernesto Pulfrich e Carlos 
Wagenfhür estiveram na sua casa, os quais chamou de “velhos amigos”. 
Sobre padre Ludovico Kuck disse que o mesmo não frequenta sua casa 
desde dezembro de 1941, negando que tivesse conhecimento que Ernesto 
Pulfrich distribuía propaganda nazista.

Na portaria do inquérito, o delegado regional Edison Valente 
determina o interrogatório dos envolvidos, além de padre Ludovico 
Kuck, Paulo Hasse e de testemunhas “que saibam ou tenham razão de 
saber do fato e das atividades dos elementos acima citados” (P. C. 5.977, 
1944, p. 5).

Ernesto Pulfrich, descrito como elemento de nacionalidade 
alemã, residente em Lages, viajante4, 39 anos, confirmou as declarações 
prestadas dois dias antes, porém, afirmou que o assunto tratado dentro 
da casa na ocasião do encontro foi a respeito “de como era produzido o 
gás oxigênio, explicado em uma revista alemã”. Reafirmou que até fins 
de 1941 se reuniam na casa de Oscar Nüsser para jogar baralho, que o 
padre Ludovico Kuck participava do grupo de baralho e que o mesmo 
“sempre se manifestou favorável à política de Hitler”. Sobre os folhetos de 

4 No depoimento o acusado esclarece que está desempregado. Relata que trabalhava na 
firma Casa ARP em Joinville, que fechou sua seção de atacado, sendo demitido por este 
motivo.
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propaganda nazista, afirmou que os recebia, não sabendo de onde ou por 
intermédio de quem, e que os distribuía entre os seus patrícios. Conta 
que por diversas vezes “ao oferecer a pessoas tais livretos, as mesmas lhe 
disseram que já possuíam e isso era coisa velha; que a maior parte do povo 
de Lages lia esses livretos” (P. C. 5.977, 1944, p. 6), e que antes mesmo 
da proibição queimou seguramente uns 30 deles. Interrogado sobre o 
caso da vinda do cônsul alemão, reafirmou que o mesmo jantou em sua 
casa depois do natal de 1941 e que o mesmo manifestou interesse em 
conhecer os alemães de Lages, e que diante do interesse do cônsul, o 
próprio depoente avisou os ditos alemães, que se encontraram com o 
cônsul acompanhado do depoente e Oscar Nüsser num hotel da cidade. 
Afirmou que não foi realizada nenhuma reunião “porque os alemães 
chegaram um de cada vez; que o senhor cônsul, teve em objetivo nesta 
visita, somente conhecer os alemães aqui residentes” (P. C. 5.977, 1944, 
p. 6).

A testemunha José Suiter, alemão, 62 anos, mecânico, residente 
em Lages, afirmou que recebeu de Ernesto Pulfrich diversos livretos de 
propaganda nazista. Afirmou que “todos os alemães se manifestavam 
favoráveis à Alemanha, bem como o declarante, porque se assim não 
procedesse seria um traidor para com sua pátria” (P. C. 5.977, 1944, 
p. 7). Afirmou que a convite de Ernesto Pulfrich visitou o cônsul e que 
diversos lhe convidaram para participar do partido integralista, mas que 
não aceitou.

Carlos Wagenfhür, descrito como alemão, 47 anos, pedreiro, 
reafirmou suas declarações prestadas em 24 de março, complementando 
que recebeu de padre Ludovico Kuck vários folhetos de propaganda 
nazista, os quais teria consumido quando soube da proibição. Disse que 
também visitou o cônsul a convite de Ernesto Pulfrich e que soube que “o 
senhor cônsul veio visitar seus súditos e saber mais ou menos o número 
e qual a profissão dos mesmos”. Contou que foi convidado a integrar 
a Ação Integralista Brasileira, mas que não aceitou o convite “por não 
compartilhar da política do integralismo; que sabe ter o integralismo 
nesta cidade vários alemães”. Arguido sobre a guerra pronunciou 
acreditar “não sair a Alemanha derrotada porque pelo rádio que sempre 
ouvia podia prever que a mesma sairia vencedora”, relatando que “na 
queda de Singapura estava na casa de Oscar Nüsser em companhia de 
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Ernesto Pulfrich e ficaram contentes” com o acontecimento. Sobre os 
livretos de propaganda nazista, afirmou que Ernesto Pulfrich os recebia 
semanalmente e que em certa ocasião teria perguntado a este se um 
“agente consular” recebia proventos, tendo Ernesto que respondido que 
“agente era um posto de honra” (P. C. 5.977, 1944, p. 8), passando o 
depoente a desconfiar que Ernesto Pulfrich era um agente do cônsul.

Oscar Nüsser, alemão, 65 anos, pintor, confirmou as declarações 
prestadas no primeiro interrogatório, acrescentando que ele e sua esposa 
foram apresentados ao cônsul por Ernesto Pulfrich e que o padre Ludovico 
Kuck costumava frequentar a sua casa, mas procurou se afastar do mesmo 
por este ser muito expansivo e conversador. Afirmou também que Ernesto 
Pulfrich nunca lhe falou sobre suas dificuldades em conseguir emprego.

Padre Ludovico Kuck, alemão, 37 anos, sacerdote, declarou que 
frequentava muito a casa de Oscar Nüsser, onde inclusive costumava 
fazer refeições na ausência da empregada, mas que não frequenta a 
casa desde dezembro de 1941 quando foi proibido pelo próprio bispo, 
“sendo essa proibição, lhe parece, devido à situação política; que antes 
dessa proibição o declarante ia à casa de Oscar uma ou duas vezes por 
semana, para jogar skart5”. Declarou ter recebido livretos que versavam 
sobre a guerra econômica de Ernesto Pulfrich, afirmando que o mesmo 
“queixava-se muito da vida e dizia que se não achasse uma boa colocação 
aqui, voltaria para a Alemanha, mas que receava não ter boa acolhida” (P. 
C. 5.977, 1944, p. 9).

Paulo Hasse, brasileiro, 40 anos, ferreiro, reconheceu “que 
frequentava a casa de Oscar Nüsser em companhia de Carlos Wagenfhür, 
Ernesto Pulfrich e padre Ludovico Kuck, isso antes da proibição das 
reuniões de elementos estrangeiros”. Afirmou que recebeu propaganda 
nazista de Ernesto Pulfrich, assegurando que “se existe entre os alemães 
aqui residentes elemento de confiança dos súbditos da Alemanha, este 
só poderá ser Ernesto Pulfrich, pois pela remessa feita à sua pessoa dos 
folhetos é de imaginar tal coisa”. O mesmo teria afirmado que “logo que 
terminasse a guerra, iria para a Alemanha”. Sobre padre Ludovico Kuck, 
afirma que nas reuniões “sempre se mostrou apaixonado pela Alemanha” 
(P. C. 5.977, 1944, p. 10).

5 Jogo de baralho.
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O relatório do delegado regional Edison Valente apontou que 
o inquérito não buscou apurar somente a atividade dos envolvidos 
reunidos na casa de Oscar Nüsser na noite de 24 de março, mas apurar 
a “responsabilidade que pesa sobre eles pela desobediência às ordens 
superiores, que atendendo à situação criada pela ruptura das relações 
diplomáticas e comerciais com o Eixo, proibiu reuniões” (P. C. 5.977, 
1944, p. 14). O delegado considerou que cabe à Justiça Federal a 
competência de jugar o inquérito, pois em seu entender,

os crimes destes autos, crime contra a ordem pública e social, 
encerrando também desrespeito à medidas que visam a segurança do 
Estado, tem sua competência delimitada pelo Decreto-Lei nº 431 
de 18 de maio de 1938, que define os crimes contra a personalidade 
internacional, a estrutura e a segurança do Estado e contra a ordem 
social (P. C. 5.977, 1944, p. 14).

Para o delegado, o fato de Ernesto Pulfrich, Carlos Wagenfhür e 
Oscar Nüsser confessarem em interrogatório que “sabiam da proibição 
de reuniões” e apesar disso continuavam se reunindo, caracteriza 
flagrante desobediência, “não somente aos editais da delegacia da Ordem 
Política e Social fixados nos lugares mais públicos desta cidade, como 
também porque foram por diversas vezes avisados particularmente por 
esta regional, estavam assim exercendo atividades nocivas ao interesse 
nacional” (P. C. 5.977, 1944, p. 14).

Conclui o delegado que Ernesto Pulfrich trata-se de elemento de 
ligação, o agente consular de Lages, recebendo e distribuindo livretos e 
folhetos de propaganda nazista. Sua liberdade é vista como perigosa, 

embora tenha tal distribuição sido feita, segundo alega, antes da 
proibição, não se pode deixá-lo impune, pois, nesta hora, aos crimes 
cometidos contra o Estado, deve-se procurar atalhá-lo a tempo e, 
Ernesto Pulfrich, distribuindo e queimando tais livretos que o podiam 
comprometer, praticou atos inequívocos e idôneos que demonstram 
ser perigosa sua liberdade (P. C. 5.977, 1944, p. 14).

Ernesto Pulfrich teria confirmado também que nas reuniões na 
casa de Oscar Nüsser eram discutidas questões de guerra, fato confirmado 
por Paulo Hasse e Carlos Wagenfhür, que disseram “que nessas reuniões 
não somente se jogava carta, mas também se regozijavam pelas vitórias 
do Eixo”. Diante dos fatos, o delegado conclui que “Carlos Wagenfhür 
e Oscar Nüsser devem responder pela desobediência cometida em 
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continuando em se reunirem, e, Ernesto Pulfrich, além desta falta, incidiu 
no inciso 9 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 431 de 18 de maio de 1938”. 
Por fim, ordena a remessa dos autos6 à Delegacia da Ordem Política e 
Social em Florianópolis.

Em 28 de maio de 1942 o delegado adjunto do DOPS Arnaldo 
Calil Bulos concluiu que “não se justifica não haver sido indiciado o 
padre Ludovico Kuck”, determinando que o mesmo seja submetido 
a interrogatório. Em 28 de maio padre Ludovico Kuch é intimado e 
interrogado na Delegacia da Ordem Política e Social em Florianópolis.

Inquirido, relatou que chegou ao Brasil vindo da Alemanha, a 
convite do arcebispo Dom Joaquim7 em 24 de dezembro de 1938. Passou 
os primeiros dias em Florianópolis, tendo depois 

seguido para Azambujas8, onde, por ordem do Arcebispo Dom 
Joaquim ficou no Seminário Metropolitano até abril de mil 
novecentos e trinta e nove, aprendendo português; que em seguida 
foi removido para Itajaí, servindo ali, como coadjutor até fins de 
agosto do mesmo ano de mil novecentos e trinta e nove; que depois, 
telegrafou para o bispo de Lages, Dom Daniel, solicitando deste que 
lhe permitisse servir na sua diocese, no que foi atendido. Por ordem 
do referido bispo de Lages foi passar quatorze dias em Joinville com 
Dom Pio, bispo de Joinville; que após quatorze dias em Joinville 
viajou para Lages onde passou a servir, ainda não em caráter oficial, 
como secretário ad-hoc do bispado; que quando chegou em Lages 
o bispo Dom Daniel havia viajado para Roma, de onde somente 
regressou a cinco de janeiro do ano de mil novecentos e quarenta; 
que algum tempo após o retorno de Dom Daniel foi nomeado 
oficialmente secretário do bispado de Lages, cargo que ocupou até 
o dia em que foi colocado à disposição desta DOPS (P. C. 5.977, 
1944, p. 28).

Indagado sobre suas ideologias, afirmou que “na Alemanha nunca 
foi partidário da causa nazista mau grado lhe houvesse causado admiração 
a obra de Hitler (P. C. 5.977, 1944, p. 28), declarando que no Brasil 
também não se manifesta favorável à causa nazista, embora recebesse 
frequentemente folhetos de propaganda nazista que lhe eram enviados do 

6 Estranha que, apesar das declarações comprometedoras contra o padre Ludovico Kuck, o 
referido não é indiciado pelo delegado no relatório final.

7 Trata-se de Dom Joaquim Domingues de Oliveira, arcebispo de Florianópolis.
8 Localizado no município de Brusque, o Seminário Metropolitano, também conhecido 

como Seminário Nossa Senhora de Lourdes, pertence à Arquidiocese de Florianópolis e 
foi criado em 21 de abril de 1927.
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Rio de Janeiro, não sabendo quem era o responsável pelo envio. Declarou 
que entregava estes materiais a Ernesto Pulfrich9.

Interrogado sobre a guerra, afirmou que “fazia propaganda em 
favor da vitória desta sua pátria e não da política de Hitler”. Declarou 
também que nas reuniões na casa de Oscar Nüsser, que o mesmo fazia 
com Ernesto Pulfrich, Carlos Wagenfhür e Paulo Hasse, além de jogar 
baralho “abordavam assuntos de guerra e vida na Alemanha”, declarando 
também que costumava acompanhar os acontecimentos através das 
emissoras de rádio alemãs na sua casa ou na residência de Ernesto 
Pulfrich. Confidenciou que se correspondia por meio de cartas com o 
padre Frederico Peters, vigário de Campos Novos, declarando que “nas 
cartas de caráter particular que remetia ao padre Frederico, externava a 
sua esperança na vitória da Alemanha”, afirmando que em algumas cartas 
que lhe remetera, “o padre Frederico deixava transparecer que perdera a 
esperança na vitória da Alemanha, mudando de ideia em outras nas quais 
se manifestava confiante na vitória das armas de sua pátria”. Afirmou 
também que “na Alemanha existe uma associação, Reidisverband für die 
Deutschen Katoliken im Ausland, de caráter apolítico, exclusivamente 
eclesiástica, que funciona a serviço dos católicos alemães no exterior”, mas 
negou que tivesse conhecimento sobre a “existência de um movimento 
entre os padres de sua diocese, tendente a angariar simpatias ou auxílio 
econômico à causa alemã”. Por fim, padre Ludovico Kuck professou que 
“segundo o seu modo de pensar, o indivíduo que nasce num país e vai 
trabalhar em outro país não ‘deve’ mudar de nacionalidade” (P. C. 5.977, 
1944, p. 28 - 29), buscando justificar com a afirmação, sua simpatia pela 
causa alemã, quando afirmou anteriormente que fazia propaganda em 
favor da vitória da Alemanha na guerra.

A folha 31/5977 do processo-crime contém cópia do Ofício 
Secreto nº488/42 J/S dirigido pelo delegado da DOPS Antônio de Lara 
Ribas, no qual, declara ao secretário de segurança pública Francisco 
Gottardi, que o padre Ludovico Kuck, secretário do bispado de Lages, 
“conforme ficou apurado através de informações do serviço secreto é 
um adepto do nazismo, visto que fazia propaganda de guerra em Lages 
onde distribuía folhetos e boletins de procedência duvidosa”. Conforme 

9 Ernesto Pulfrich recebia os folhetos de propaganda nazista do padre Ludovico Kuck. Em 
depoimento afirmou que desconhecia o remetente.
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o documento, testemunhas ouvidas a este respeito “confirmaram as 
atividades do referido padre como elemento apaixonado pela Alemanha” 
(P. C. 5.977, 1944, p. 31).

O relatório do delegado adjunto da DOPS Armando Calil 
Bulos conclui10 que é inegável que o padre Ludovico Kuck “agiu de 
modo contrário aos interesses nacionais” e o argumento de que não 
frequentava mais a residência de Oscar Nüsser após proibidas as reuniões 
“não lhe encobrem os criminosos propósitos” (P. C. 5.977, 1944, p. 38). 
Considerando as declarações prestadas pelo acusado, de testemunhas 
e do Ofício Secreto nº488/42 J/S que aponta o padre como “nazista 
perigoso”11, conclui a autoridade policial que o crime cometido pelo 
vigário está incurso no inciso 9º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 431 de 
1938. Por fim, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Segurança 
Nacional no Rio de Janeiro12, onde receberam vistas da procuradoria 
pública13, que se manifestou pelo arquivamento do Processo-Crime, por 
considerar que os acusados não cometeram crime.

Em 16 de janeiro de 1945 os juízes do Tribunal de Segurança 
Nacional deferiram o pedido de arquivamento dos autos, por maioria 
dos votos, considerando que considerando que “os autos não ofereciam 
qualquer indício de culpabilidade dos acusados” (P. C. 5.977, 1944, p. 
51).
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