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PREFÁCIO

Os desafios políticos, sociais e culturais enfrentados pelo 
país atualmente têm provocado as diferentes instâncias e 

instituições sociais a dar respostas oportunas e combatentes as formas 
de negatividade da produção e difusão do conhecimento. 

A difusão do conhecimento, como processo de construção de um 
novo pensamento sociocultural vigente, assume contemporaneamente 
o papel de trazer para o centro do debate da produção do conhecimento 
as diferentes formas de produção acadêmica/científica como elemento 
fundante para novas tessituras no âmbito das tecnologias da informação 
e comunicação. 

Destarte, a publicação deste livro, intitulado Diálogos 
contemporâneos da educação: ampliando horizontes e demarcando 
caminhos define importante território cultural acadêmico tanto na 
produção de seus artigos como na sua forma de difusão. A escrita 
de seus artigos define em sua linha de pensamento e acepção sobre a 
importância da produção do conhecimento como ferramenta necessária 
de conhecer/compreender a nossa sociedade, sendo capaz de intervir 
apresentando de forma contundente os avanços alcançados, retrocessos 
e possibilidades que a sociedade tem enfrentado em todos seus campos 
das políticas públicas e sociais. 

Os capítulos apresentados neste livro tratam, quase com 
exclusividade, das políticas públicas educacionais implementadas na 
Educação Básica, Ensino Superior e espaços não escolares. Eles elucidam 
vivências e práticas educativas já realizadas no “chão da escola” básica, 
ainda ressaltam importantes políticas educacionais implementadas para 
diferentes modalidades de educação, principalmente para o Ensino 
Superior. 

Dentre as produções apresentadas neste livro, destacamos 
também a capacidade de elaboração e sistematização de seus autores e 
autoras, que trazem imprescindíveis discussões teórico-metodológicos, 
dando assim suas contribuições no processo de construção de um púbere 
pensamento social no que tange o paradigma educacional brasileiro. 
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Diante do exposto, recomendamos este livro para todos os 
profissionais da Educação Básica, Ensino Superior, intelectuais e 
pesquisadores e pesquisadoras que desejam realizar e aprofundar estudos 
e pesquisas no campo das políticas educacionais. Ainda, dedicamos 
esta obra para todos discentes/graduandos das mais diferentes áreas do 
conhecimento, especialmente da educação, que este possa fomentar e/
ou despertar sua “curiosidade epistêmica” e o desejo de aprofundamento 
de leituras outras. 

Rodrigo Guedes de Araújo
Gisele Ferreira de Amorim 

 



POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 
BRASILEIRAS PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL NA PANDEMIA DO COVID-19: 
RELATOS E DISCUSSÕES

Deise Bastos de Araújo1

Gisele Ferreira Amorim2

Introdução

A educação é um importante instrumento de transformação 
social, através dela o ser humano pode em diferentes 

possibilidades conhecer-se e compreender o universo que o cerca, 
pois movidos pela capacidade de pensar, refletir e explorar, ele pode 
encontrar diferentes possibilidades de relacionar-se individualmente e 
coletivamente. 

Desta forma, estabelecendo variados espaços de promover 
ações inerentes ao ato de educar, que de maneira informal – através do 
conhecimento popular, podem ser produzidos saberes diversificados e 
que muitas vezes são sistematizados, produzindo a ciência que move a 
educação formal. 

Haja vista que são diferentes os espaços em que são construídas 
tais formas de educar, vale destacar as instituições de ensino formal, 
que são construídos em escolas, universidades, centros de estudos e 
pesquisas, dentre outros. 

Diante disto, integra-se nesta perspectiva a Educação Infantil, 
etapa de ensino que antecede a educação básica e que atende um 
público de 0 a 6 anos de idade que necessita de uma educação baseada 
nas especificidades da faixa etária, caracterizando-se a formalização do 

1 Pós-Graduanda em Gestão e Políticas Públicas para a Educação Básica (UNEB); 
Professora de Educação Física e Pedagoga. E-mail: deisetkd@hotmail.com 

2 Professora  da UNEB-Universidade do Estado da Bahia, DCHT, CAMPUS XVII, 
BOM JESUS DA LAPA- BA; E-mail: gisele_ksgl@hotmail.com

mailto:deisetkd@hotmail.com
mailto:gisele_ksgl@hotmail.com
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ensino em Centros de Educação Infantil (CEI). 
Entretanto, esta é uma etapa de ensino em que as políticas 

públicas educacionais precisam fortalecer ainda mais os direitos das 
crianças frente a um novo perfil de sociedade e de estrutura dos CEIs, 
pois não diz respeito apenas ao assistencialismo é mais amplo que isto.

E isto, devido ao período de pandemia do Novo Corona Vírus 
(COVID-19) que assola o planeta desde o final do ano de 2019, no Brasil 
ficou ainda mais evidente a precariedade do ensino e especialmente no 
atendimento às crianças da Educação Infantil. 

Sendo assim, o objetivo deste relato é apresentar experiências 
ocorridas no período da pandemia do COVID-19 na educação infantil 
no município de Bom Jesus da Lapa-BA, bem como, apresentar discursos 
bibliográficos que contemplam as políticas públicas educacionais 
brasileiras. 

2 Gerência das políticas públicas educacionais nas escolas

Nas últimas décadas, a educação vem transitando por processos 
de mudanças relevantes, podendo destacar a Constituição Federal 
de 1988, que possibilitou disseminar novas possibilidades de gerir as 
políticas públicas brasileira. A partir disto, proporcionando mudanças 
educacionais nas escolas do território nacional (OLIVEIRA, 2017). 

Com isto, trazendo novas demandas sociais, provocando a 
necessidade de conhecer e como lidar com estas inéditas possibilidades 
de atuação nas escolas, podendo assim destacar, a centralização em 
metas e resultados, que partem de parâmetros e análises, que exigem 
cautela, análise crítica e reflexão coletiva. 

Desta forma, estabelecendo especialmente a gestão, um novo 
olhar para sua intervenção, colocando como prioridade a gestão 
democrática, a começar pela importância da participação coletiva da 
escola do mesmo, pois o diretor que é escolhido para o povo, ele tende 
a trabalhar para o povo, uma vez que ele é indicado politicamente, este 
tende a atribuir interesses pessoais e partidários. 

Isto se dá, a partir do pressuposto de que o diretor escolar, 
enquanto líder da instituição, assume o papel de gerir e mediar ações que 
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correspondam a seu ofício, direcionando o seu olhar para a construção 
de um espaço coerente com as políticas, leis, diretrizes e parâmetros 
que norteiam a educação. Em outras palavras, é que o gestor seja ético e 
responsável, diante da sua função e perante a comunidade na qual está 
partícipe. 

Embora a proposta de gestão democrática, seja uma excelente 
forma de gerir uma instituição escolar, esta perpassa, segundo dados 
coletados por Oliveira (2017), por situações complexas que variam 
sobre as condições estruturais precárias, a insuficiência de funcionários, 
e ainda, trabalhar com a articulação entre as relações sociais, financeira 
e material da instituição a recursos financeiros da escola.

Haja vista que estes podem contar com uma equipe, que se 
direcionar as atividades dividindo tarefas, ficará menos complexo a 
realização das metas diárias, assim como possuem Conselhos e Grêmios 
que auxiliam nas tomadas de decisão, na elaboração de novas metas e 
até mesmo na fiscalização cotidiana. Deixando, claro, mais uma vez que 
o trabalho coletivo proporciona a aproximação de todos os atores da 
educação no processo de ensino e aprendizagem. 

Toda via, nem sempre ocorre desta forma, deixando assim em 
evidência a necessidade de cada vez mais discutir e preparar profissionais 
para trabalharem neste seguimento de gerência, em que assumem o 
posto de gestão escolar, não somente os diretores, mas vice-diretores, 
coordenadores, dentre outros que possam contribuir neste campo de 
atuação. 

Ainda que, tenham ocorrido mudanças importantes e 
necessárias, estas também trazem outros viés de atuação, como pode-se 
elucidar as questões relacionadas a metas, que são avaliadas de forma 
interna e externa e que podem provocar um outro direcionamento, 
como por exemplo: colocar os alunos numa condição de produzir, por 
produzir, ou seja, produzir para chegar a determinado padrão, mas sem 
garantir a qualidade do ensino e por consequência a aprendizagem.

Assim, podendo perder de vista a legitimação da avaliação, 
provocando assim a preocupação de como este processo pode 
influenciar negativamente para a garantia dos direitos, tão almejados 
por lutas e movimentos sociais. Com isto trazendo debates em relação 
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aos parâmetros avaliativos e o sistema de valores sociais Oliveira et al 
(2014). 

Portando, devem ser construídas políticas democráticas e 
inclusivas, para que acolham a diversidade presente na sociedade, de 
modo que atenda, especialmente a classe menos favorecida, pois a 
educação pública, há muito tempo tem sido o principal ou o único 
espaço de busca de novos horizontes de muitos educandos e da 
comunidade na qual está inserido.

Atribuindo assim, a escola como espaço de constante de 
transformação, de influências políticas e sociais, de local de luta 
e resistência, exigindo assim que cada vez mais, enfrenta questões 
relacionadas ao capitalismo e o abismo social construído com essa 
relação de ter e de ser. 

Sobretudo, ao fazer uma análise do que foi supracitado, verifica-
se que há avanços importantes na educação básica pública, porém, 
ainda não suficientes para romper paradigmas e políticas educacionais 
que ainda permeiam a educação. 

O que nota-se é que precisam ser construídas políticas públicas 
educacionais efetivas, que estas sejam analisadas e (re)construídas, 
conforme interesses e necessidades dos envolvidos nesse processo. 
Além disto, que sejam elaborados canais de escuta que viabilizem a 
ação, reflexão e ação, como um ciclo que promova práxis pedagógicas 
que respeitem o direito de cada um, especialmente dos educandos, 
no espaço de educação formal, que precisa ser um local (que pode 
transcender os muros da unidade) de reflexão crítica, de construção da 
autonomia e formação cidadã.  

Por fim, muitos são os desafios a serem enfrentados 
cotidianamente, mas o que não pode ser perdido de vista é o dever 
que cada cidadão possui em contribuir para uma educação pública de 
qualidade e o direito de ter acesso à ela. Ficando a necessidade primordial 
que o Estado assuma seu papel condicionado em Lei Federal através 
da Constituição de 1988 e que a sociedade brasileira fiscalize, cobre e 
integrem-se em lutas e movimentos que visam melhorar a educação do 
país, pois “a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para 
mudar o mundo” Nelson Mandela.
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3 Relatos de experiência 

O município de Bom Jesus da Lapa fica localizado no Oeste da 
Bahia, com aproximadamente 69.662 habitantes, possuindo uma taxa 
de escolarização de 6 a 14 anos de idade de 95,7% (BRASIL, 2020).

O Município conta com o número de 54 escolas e 8 Centros de 
Educação Infantil, que estão localizados no Campo e na Zona Urbana, 
possuindo estruturas que variam de pequeno a grande porte. 

Recentemente, foi iniciado o processo de inclusão da pedagogia 
histórica crítica na rede municipal de ensino, em que esta propõe uma 
prática educativa voltada para a prática social, a fim de refletir sobre 
os meios de produção e o capital, assim envolvendo uma luta pela 
transformação da sociedade atual (SAVIANI, 2013).

Entretanto, esta é uma proposta que vem a confrontar com a 
Proposta da Nova Base Comum Curricular (BNCC), em que a BNCC 
apresenta um viés educacional que integra-se a perspectiva dos interesses 
hegemônicos e nas reduções estratégicas do tempo e dos custos da 
formação, bem como simplificá-lo (TAFFAREL; BELTRÃO, 2019). 

Desta forma, provando inquietações de docentes e pesquisadores, 
sobre como atuar diante das divergências encontradas dentro de uma 
Rede de educação que ainda precisa articular-se politicamente para 
organização dos direcionamentos, pois ao mesmo tempo em que prega 
o trabalho em rede, traz duas propostas distintas de intervenção.

Levando em consideração a Educação Infantil, esta ainda não 
é acessível à todas as crianças e “as políticas públicas de educação 
infantil no Brasil constituem-se em fronteiras indefinidas: transfere-
se a responsabilidade às instituições assistenciais e comunidade para 
organizar programas educacionais voltados à realidade social e às 
necessidades da infância” (BRUNO, 2008, p. 64).

Outrossim, se já era algo complexo, neste período delicado de 
saúde pública, ficou ainda difícil estabelecer estratégias de intervenção 
pedagógica na educação básica, quiçá, na educação infantil pública, em 
que o perfil das crianças e suas famílias, trazem realidades e estruturas 
diversas. Mas, enquanto direito ao acesso a educação, este público não 
pode ficar desamparado e elaborar estratégias a curto prazo, tem sido 
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um grande desafio para os envolvidos com a educação, porquanto:

A escola é um dos espaços sociais em que há maiores trocas e 
mobilidades de sujeitos de diferentes faixas etárias, portanto, 
representa espaço de maior probabilidade de contaminação em 
massa – o que indica ser um dos últimos espaços a ser reaberto em 
países que controlaram minimamente a taxa de contaminação do 
novo coronavírus (ARRUDA, 2020, p. 263).

Considerando assim, o setor da educação como sendo um dos 
mais afetados no mundo inteiro e até que sejam criadas medidas de 
imunização em massa, a principal estratégia para minimizar o contágio 
é o distanciamento social, medida que:

Em linha geral, o fechamento de escolas públicas e particulares, 
com interrupção de aulas presenciais. Já são 91% do total de 
alunos do mundo e mais de 95% da América Latina que estão 
temporariamente fora da escola devido à Covid-19.1 Nesse 
quesito, o Brasil tem seguido a tendência mundial (EDUCAÇÃO, 
2020, p. 3).

E, com o ensino presencial suspenso deste março do corrente ano, 
a educação infantil lapense trouxe à tona a perspectiva da ludicidade na 
aprendizagem e ensino, onde antes da pandemia havia uma contradição 
na prática pedagógica, que muitas vezes focava-se na alfabetização. 
Porém, neste período de educação remota, foram elaborados manuais de 
atividades lúdicas para serem realizadas pelas famílias, com o uso restrito 
de materiais e de fácil execução, sob organização dos professores da 
rede e Secretaria Municipal de Educação. Além disto, disponibilizando 
orientações via aplicativo de interação social aos que possuem acesso a 
recursos tecnológicos e internet. 

Porém, não há garantia de que estas atividades estão sendo 
realizadas, pois nem todas as famílias foram em busca dos materiais 
e não se sabe, até então, se todas as famílias que foram buscar estes 
materiais, se conseguiram conduzir as propostas ou tiveram interesse/
possibilidade de realiza-la. 

Mas, não pode-se perder de vista que este modelo adotado, 
também está sendo utilizado em outros países, como a Espanha, que 
também encontrou limitações no que concerne a Universalização do 
acesso e a aproximação dos docentes com o uso das tecnologias digitais 
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de informação e comunicação – TDIC (ARRUDA, 2020).
Ademais, a medida adotada pela rede de ensino deste município, 

corresponde a umas das estratégias indicadas pelo Fundo Internacional 
de Emergência das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, que 
elaborou um quadro de planejamento de contingência, redução de 
riscos, preparação e resposta, para a educação na COVID-19 (UNICEF, 
2020). 

E, uma outra realidade que precisa ser elucidada, está relacionada 
a utilidade dos CEIs para muitas famílias, como espaço de acesso às 
principais alimentações diárias, de convivência e de alternativa para 
apoio aos pais/familiares que trabalham e que estão cumprindo seus 
horários laborais no período da pandemia, ou seja, a pandemia mexeu 
diretamente com a organização das famílias, onde muitos(as) chefes 
de família perderam seus empregos e vivem em constante preocupação 
com a contaminação.

Não pode-se deixar de citar também, os desafios que os 
profissionais da educação também estão perpassando, com mudanças 
na rotina, com o desemprego dos contratados, com a insegurança em 
relação ao vírus, com novas rotinas e inclusive com a necessidade de 
reinventar-se cotidianamente, especialmente com o manejo das TDIC, 
todavia:

No  centro  desse  furacão  chamado  de  COVID-19,  no  tocante  
ao  processo  ensino-aprendizagem, se encontram o professor e o 
aluno. As mudanças na prática docente impactaram a  maneira  de  
aprender  do  aluno.  O  processo  que  se  desenvolvia  por  meio  
da  interação presencial, foi abruptamente substituído por uma 
situação virtual, ocasionada pelo imperativo do distanciamento 
social. Desafios, insegurança, despreparo, sobrecarga de trabalho, 
incertezas, ansiedade,  aumento  da  desigualdade  educacional  e  
social,  entre  outras  tantas  palavras, expressam o sentimento no 
atual período. Precisamos recalcular rotas, minimizaras dúvidas 
que surgem na prática, de maneira a nos adaptarmos às novas 
estratégias tecnológicas da arte de ensinar (HONORATO, 
MARCELINO, 2020, p. 218).

Ao mesmo tempo que estes profissionais tentam lidar com o 
supracitado, também estão vivenciando o momento de reelaboração 
dos referenciais curriculares nos municípios baianos, momento ímpar 



Jenerton Arlan Schütz  |   Rodrigo Guedes de Araújo (Orgs.)
20  

de estudos e discussões, dirigido pela União dos Dirigentes Municipais 
de Educação - UNDIME, tendo esta a missão de “articular, mobilizar e 
integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender 
a educação pública com qualidade social” (UNDIME, 2020). Por 
meio desta reelaboração, a expectativa é que sejam pensados sobre os 
impactos sociais, culturais e educacionais durante e após a pandemia. 

Outro contraponto é o período eleitoral, pois a educação 
municipal é permeada por influências político-partidárias, podendo 
colocar em evidência a indicação de cargos de gestão e até mesmo de 
profissionais da educação, colocando em xeque as intervenções dos 
envolvidos neste segmento, que se submetem ao cumprimento de 
interesses e ideais de líderes políticos. 

Isto pode ser revelado ao adentrar o cenário de um CEI, localizado 
na zona urbana do município em estudo, considerado de médio porte, 
este ainda possui práticas educacionais que precisam ser urgentemente 
repensadas, a começar por um perfil de gestão centralizada, de adaptação 
de espaços físicos a faixa etária, de todos os profissionais capacitados 
para atuarem nesta etapa de ensino, assim como a disponibilização de 
materiais didáticos pedagógicos que atendam a demanda e a falta de 
participação ativa da comunidade como um todo. 

E, destacando a gestão centralizada, esta no município traz 
imbuída um perfil político partidário, que precisa ser desvinculado, 
pois isto afeta diretamente nas práticas cotidianas, provocando o 
que assemelha com o choque de geração pontuado por Oliveira et al 
(2007), em que acarreta em situações conflituosas entre os profissionais 
de educação.

Apresentam-se assim a complexidade de romper paradigmas e 
ciclos contínuos que permeiam a educação local, que são sustentados 
por diferentes grupos de atores sociais e que perdem de vista o real 
objetivo de educar, mas haja vista que não é uma totalidade e que há 
uma busca permanente de outros autores na fiscalização, participação e 
envolvimento em busca de novas estruturas para a educação infantil e 
de outras etapas de ensino.  

Outros viés a serem analisados,  envolvem o período pós 
pandemia e a educação a distância, que já era um discurso que 
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antecedia este fatídico momento e que provavelmente se estenderá logo 
após, em que, mesmo que acredita-se que nada substituirá as relações 
interpessoais e de convivência, entre principalmente aluno-professor e 
vice-versa, o ensino remoto pode continuar permeando a instituições 
de ensino, de variadas formas, tal como aponta Martins (2020):

No pós-covid19 viveremos em um mundo totalmente diferente 
daquele onde foi modelado nosso sistema educacional “normal”. 
Construído ao longo de séculos, tal sistema teve como premissa 
básica a presença do professor e do estudante, juntos, no lugar 
onde um vai ensinar e o outro aprender. A partir da pandemia, 
a sociedade se adaptará, rapidamente, aos avanços oferecidos 
pelas tecnologias de informação e comunicação, principalmente 
no que se refere à forma de “fazer” o ensino-aprendizagem. Se 
nossas práticas sociais, atividades culturais, a convivência, as 
relações comerciais, as relações humanas se reconstituirão muito 
influenciadas por tecnologias digitais, consequentemente isto 
ocorrerá com a educação (MARTINS, 2020, p. 252).

 Esta reflexão, remete a pensar sobre novos olhares para a 
educação e para os caminhas que esta pode ou não percorrer, em que é 
preciso ser inseridas em pautas governamentais e sociais, para ensaios 
de novas perspectivas e investimentos, provocando novas pesquisas 
e metas, para que todos estejam preparados para as mudanças que 
certamente virão, acrescentando assim, mais teorias e práticas a serem 
(re)pensadas e (re)estruturadas.  

4 Considerações finais

Tendo em vista as discussões e relatos apresentados, verifica-
se que há contradições que influenciam diretamente no processo de 
ensino e aprendizagem, atingindo diretamente a comunidade escolar 
e principalmente os educandos. Ficando ainda mais em evidência no 
período da pandemia do COVID-19, criando um abismo profundo 
entre classes sociais e o direito de aprendizagem, quer seja pela falta 
de recursos de variadas dimensões, seja pela falta de políticas públicas 
educacionais consistentes e eficientes. 

No ensejo, é preciso que sejam movidas ações coletivas baseadas na 
ética e na cidadania, no cumprimento de deveres e na garantia de direitos, 
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visto que, muitas ações são positivas na teoria, porém na prática é outra 
realidade, em outras palavras, cumprir metas no exercício da profissão/
cargo é muito mais amplo e complexo do que constar em documentos, 
sendo preciso de fato vivenciar no chão da sala de aula - remota ou não, a 
solidificação dos interesses e necessidades educacionais. 

Além disto, mesmo diante das dificuldades esplanadas ao longo 
dos relatos, não pode-se deixar de reconhecer o esforço e dedicação 
de muito atores atuantes no processo de ensino e aprendizagem, 
que contornam as adversidades e tentam da melhor forma possível 
proporcionar mecanismos de aprendizagens. Espera-se, que diante de 
uma rede que é viva e que move a educação, que esta potencialize as lutas 
sociais, afim de enfrentar este período passageiro e dar continuidade aos 
passos vindouros. 

Por fim, ficando exposto a expectativa de uma educação 
democrática, inclusiva e autônoma, livre dos interesses políticos 
partidários, da opressão e da exclusão, trazendo assim uma nova 
roupagem de responsabilização e participação social como um todo, 
num engajamento coletivo de proporcionar realmente uma educação 
pública de qualidade. 
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O AFETO NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DA 
EJA: UM OLHAR SOBRE A RELAÇÃO 
PROFESSOR ALUNO

Adriana da Silva Pereira1

Jemima Gonçalves da Silva2

1 Introdução

A Educação de Jovens e Adultos ganhou espaço na agenda 
política a partir da segunda metade do século XX, a despeito 

de sabermos da existência de ações, esporádicas e sem articulação 
nacional, desde a chegada dos Jesuítas. Os motivos para tanto descaso 
são inúmeros e não é objetivo desse trabalho adentrar nessa questão, 
assim como as razões para levar o governo a assumir a educação dessa 
parcela da população são vários e o que se pode afirmar é que tais razões 
não tem nenhuma relação com a boa vontade dos nossos representantes 
políticos, é sim resultado de muita luta dos próprios sujeitos que 
necessitam dessa modalidade de educação, bem como de movimentos 
desenvolvidos por pessoas ligadas à igreja católica e de empenho de 
educadores como Paulo Freire.

Permeando todas essas transformações que a educação vem 
passando nas últimas décadas, percebe-se que a Educação de Jovens 
e Adultos ganhou oficialmente, ao longo dos últimos anos, novos 
sentidos e concepções, sendo assunto de diversos trabalhos de autores 
renomados como Paiva (1983), Freire (1996, 2005) e Gadotti (1999, 
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2007) que vêm produzindo importantes estudos acerca da Educação de 
Jovens e Adultos.

Faz-se necessário destacar ainda que, ao mesmo tempo em 
que nos interessamos no histórico da EJA, nos dedicamos igualmente 
enquanto pesquisadoras na análise da implicação do afeto no processo de 
ensino-aprendizagem uma vez que consideramos de suma importância 
a afetividade no processo educacional. Assim, o objetivo principal desse 
trabalho monográfico foi conhecer a Educação de Jovens e Adultos e 
analisar o afeto no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes da 
EJA, focando o nosso olhar na relação professor-aluno. 

 Para tal ação, foi necessária uma pesquisa de campo para 
estudarmos quem são os alunos dessa modalidade de ensino, igualmente, 
como o afeto se estabelece na relação professor-aluno no contexto de 
uma escola pública localizada no Bairro João Paulo II no município de 
Bom Jesus da Lapa-Ba.

Desse modo, este artigo está organizada em partes, um 
intimamente ligado ao outro, de forma que, possamos conhecer, analisar 
e compreender as várias faces da Educação e Jovens e Adultos, e como 
essas práticas podem efetivamente contribuir com comportamentos e 
atitudes  de cuidados para com aqueles que por vários fatores, entre 
os quais os mais frequentes são ter que trabalhar para ajudar na renda 
familiar, não frequentaram a escola no tempo e idade considerados 
“satisfatórios”.

2 Relação professor-aluno na EJA: interface entre afeto e 
aprendizagem

Pode-se afirmar que é recente a compreensão da importância da 
dimensão afetiva no processo de ensino e aprendizagem. Ao longo da 
história, a educação baseou-se no controle e desenvolvimento cognitivo, 
isolando ou não dando tanta importância à questão do desenvolvimento 
afetivo. Deste modo, até o século XX, houve a predominância da 
concepção da razão sobre a emoção, concepção esta que influenciou 
diretamente os profissionais de ensino e suas práticas pedagógicas. 

Nesse sentido, a abordagem tradicional é caracterizada pela 
concepção de educação como um produto, já que os modelos a serem 
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alcançados estão pré-estabelecidos, daí a ausência de ênfase no processo. 
A escola, fundada nas concepções dessa abordagem, concentra-se em 
um método de transmissão de informações em sala de aula.

Mediante tal realidade, a didática tradicional quase que poderia 
ser resumida em “dar a lição” e em “tomar a lição”. Sendo reprimidos 
frequentemente os elementos da vida emocional ou afetiva por se 
julgarem impeditivos de uma boa e útil direção do trabalho de ensino.  
Nessa situação, e, procurando romper com essa visão dualista entre 
razão e emoção, grandes estudiosos, como Jean Piaget (1896-1980) 
e Lev Vygotsky (1896-1934), atribuíram importância à afetividade 
no processo evolutivo e da aprendizagem, mas foi o educador francês 
Henri Wallon (1879-1962) que se aprofundou na questão. Nesse 
sentido, Wallon defende que o processo de evolução do ser humano 
depende tanto da capacidade biológica do sujeito quanto do ambiente 
que o afeta de alguma forma. De acordo com Galvão (1995) Wallon 
vê o desenvolvimento da pessoa como uma construção progressiva em 
que se sucedem fases em que ora predominam aspectos afetivos, ora 
cognitivos.

Dessa forma, falar de afetividade e aprendizagem é falar da 
essência da vida humana, que por sua natureza social, se constrói na 
relação do sujeito com os outros sujeitos, num contexto de inter-
relações. Assim, todo ser humano desde o nascimento tem a necessidade 
de atenção e afeto para viver num processo contínuo e harmônico de 
socialização e integração tanto familiar quanto social. Uma relação entre 
professores e alunos que não leve em consideração a afetividade na sala 
de aula pode não desenvolver um trabalho pedagógico satisfatório.

A pesquisa de campo desenvolvida com os alunos da Educação 
de Jovens e Adultos de fato mostrou, por meio dos dados coletados, 
que os alunos consideram importante uma boa relação afetiva com o 
professor. Diante desse resultado da pesquisa, podemos observar que 
não basta apenas ensinar o currículo, faz-se necessário também ter uma 
boa relação afetiva com os estudantes. Nesse caminho, Wallon (1986) 
considera que a pessoa tem seu desenvolvimento completo quando 
integrada ao meio em que está imersa com seus aspectos afetivo, 
cognitivo e motor. Para Wallon (1986), afetividade é um conceito 
amplo, orgânico, corporal, motor, plástico. Ressaltando ainda que 
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afetividade e cognição têm a mesma importância, definindo emoções e 
sentimentos como manifestações da vida afetiva. 

 Nesse sentido e tendo como fio condutor a nossa pesquisa de 
campo, os dados coletados confirmam a importância de um trabalho 
pedagógico que desenvolva uma atividade equilibrada entre afetividade 
e cognição, como podemos perceber nos depoimentos abaixo: 

Ela (a professora) é equilibrada porque ela trata a gente bem e 
também ensina e assim eu acho bom. (Madalena, 46 anos, aluna da 
Educação de Jovens e adultos). 

A professora é equilibrada porque ela é boa trata a gente bem e passa 
assunto pra gente aprender. (João, 29 anos, aluno da Educação de 
Jovens e Adultos).

 Percebe-se a partir destas falas que, não basta apenas ensinar 
conteúdos, faz-se necessário também ter uma boa relação afetiva com 
os estudantes, afinal, como disse João, aluno da EJA: “a professora é 
boa” porque segundo ele: “trata a gente bem” e “passa assunto pra gente 
aprender”.  

 Segundo Piaget apud La Taille (1992) a afetividade é a mola 
propulsora das ações, e a Razão está ao seu serviço, e, para Vygostky 
apud La Taille (1992), a organização dinâmica da consciência aplica-
se ao afeto e ao intelecto, assim, os processos pelos quais o afeto e o 
intelecto se desenvolvem estão inteiramente enraizados em suas inter-
relações e influências mútuas. Seguindo essa linha de pensamento, e, 
lançando o nosso olhar de pesquisadoras sobre os aspectos apresentados 
– afeto e aprendizagem – foi possível depreender que ambos devem 
andar sempre juntos, pois, como relatou a professora e os alunos da 
EJA: deve-se equilibrar as duas vertentes (razão e emoção). 

Atualmente - tendo como referência autores renomados como 
Henri Wallon (1879-1962), Jean Piaget (1896-1980) e Lev Vygotsky 
(1896-1934), que estudaram o desenvolvimento humano e mostraram 
a importância da escola trabalhar a cognição e afetividade e, ainda, 
o ilustre Paulo Freire que dedicou-se profundamente aos aspectos 
afetivos – pesquisadores e professores descobriram que a afetividade 
é um elemento importante para que haja um significativo processo de 
ensino-aprendizagem rompendo com a visão dualista de homem, que 
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separa razão e emoção,  frisando assim, a importância da dimensão 
afetiva, especialmente no contexto escolar. Afinal, filogeneticamente o 
homem é além de racional um ser emocional, características próprias 
da espécie humana. 

Entretanto, infelizmente é comum, ainda hoje, no âmbito 
escolar, o uso de uma concepção teórica que divide os educandos em 
duas metades: a cognitiva e a afetiva. Esse dualismo é um dos maiores 
mitos presentes na maioria das propostas educacionais da atualidade, e 
que acaba desencadeando em uma desagradável relação professor-aluno, 
pois, essa concepção não acha importante uma significativa relação 
entre educador-educando. Com base nas considerações da professora 
Maria, colaboradora da pesquisa, podemos perceber a  importância da 
afetividade no processo de ensino-aprendizagem, conforme mostrado 
na fala abaixo, onde ela relatou como é sua relação com seus alunos:

Uma relação de amizade, não apenas profissional. Temos liberdade 
para conversar sobre várias questões e, procuro orientar os alunos 
nas diversas áreas das relações humanas. E principalmente, propor 
atividades que os possibilite ampliar suas competências e habilidades. 
(Maria, 35 anos, professora).

Diante do depoimento acima, fica perceptível na fala da 
professora a importância da afetividade na relação professor-aluno, pois, 
como disse Maria, deve-se trabalhar não apenas o aspecto profissional, 
mas também o afetivo. Diante desse enfoque, segundo Almeida (1999), 
na escola como em qualquer outra instancia social, o indivíduo está 
presente como pessoa completa, sujeito de conhecimento, sujeito de 
afeto. Portanto, a escola não deve subestimar ou até mesmo suprimir o 
espaço da emoção em suas atividades. 

Com base nas discussões apresentadas, percebe-se que o 
professor que chama o aluno pelo nome, que repara em algum novo 
detalhe, que menciona ter conhecido o pai de seu aluno e lhe faz um 
elogio, realiza pequenos gestos de atenção que quebram barreiras e 
fertilizam o terreno da amizade de ambos. É o famoso afeto, que nada 
tem de complicado e não exige sacrifícios, bastando apenas um pouco 
de boa vontade. 

É edificante destacar ainda que, em qualquer aspecto da vida 
cotidiana, não apenas na escola, gostamos de ser bem tratados. Assim, 
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o aluno tratado com respeito, tendo valorizada a sua história de vida, 
sente-se amado, querido na escola em que estuda, e como disse a 
professora entrevistada influencia no processo de ensino-aprendizagem.

O aluno que tem sua trajetória de vida valorizada, que é tratado 
com respeito, acredito que tem mais chance de concluir seus estudos, e 
ainda melhora o processo de ensino aprendizagem. (Maria, 35 anos, 
professora).

Nota-se a partir da fala da professora que a afetividade e cognição 
não se mantêm como funções mutuamente excludentes uma à outra. À 
luz dessas considerações tecidas pela professora pode-se perceber que a 
afetividade não somente é possível como necessária para que os alunos 
permaneçam na escola e concluam seus estudos. A esse respeito Almeida 
(1999) apud Leite (2006), confirma: “A inteligência não se desenvolve 
sem a afetividade e vice-versa, pois ambos compõem uma unidade de 
contrários.”. Ainda segundo a autora: “A emoção e a inteligência são 
duas linhas do desenvolvimento que, percorrendo equilibradamente 
seu percurso, cruzam-se continuamente, superpondo-se uma à outra 
quando necessário.” (Ibid).

Nesse sentido, valorizar não somente a cognição, mas também 
o afeto é essencial para êxito no processo educacional, fato esse 
comprovado na argumentação da professora ao responder o seguinte 
questionamento: “Você acredita que o afeto na relação professor-aluno 
pode influenciar a aprendizagem do estudante?” ela expõe que: 

Sim, pois uma relação boa ou ruim entre nós professores com os alunos 
pode causar situações positivas ou negativas, podendo assim estimular 
ou desestimular não só o educando, como também nós professores, e 
sendo assim vai, interferir consequentemente no processo de ensino 
aprendizagem. Assim, os alunos precisam sentir-se acolhidos e ver 
o professor como alguém em quem podem se apoiar para vencer as 
dificuldades relativas às questões de aprendizagem e com quem pode 
compartilhar seus problemas pessoais, dúvidas e ansiedades. E também 
vejo o afeto como de fundamental importância porque assim percebo 
o que eles aprenderam e o que ainda precisa aprender, conheço suas 
dificuldades, vitórias, seu dia-a-dia. Com isso, eu sempre trabalho em 
volta da realidade deles, e os deixo perceber que me preocupo com eles. 
(Maria, 35 anos, professora).

Percebe-se diante desse depoimento que a habilidade emocional 
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é um grande pilar da educação, pois, como disse a professora uma relação 
satisfatória estimula o educando e interfere consequentemente no 
processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido, faz-se necessário que 
a emoção seja trabalhada. E, trabalhar a emoção requer paciência, pois, 
trata-se de um processo continuado uma vez que as coisas não mudam 
de uma hora para outra.  Consequentemente torna-se o contrário 
de uma simples memorização, em que o aluno é obrigado a estudar 
determinado assunto para a prova, decorar informações, e o problema 
está resolvido. É diferente de um conceito em que o professor, detentor 
do saber, em sua “bondade” doa o conhecimento ao aluno que decora 
as informações decididas pelo mestre.  Nesse sentido, é necessário que 
o docente compreenda, como defende Freire (1996, p. 47), que “(…) 
ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua produção ou a sua construção”.

Desse modo, como citado acima, podemos perceber que 
educar não é passar conhecimentos, mas dá oportunidade ao aluno 
aprender, utilizando o afeto como um caminho para a aprendizagem, 
possibilitando que o educando tenha prazer em estudar. A esse respeito 
Cunha (2008), afirma que em qualquer circunstância, o primeiro 
caminho para a conquista da atenção do aprendiz é o afeto, sendo 
ele um meio facilitador para a educação, e, coloca ainda que é difícil 
encontrar algum outro mecanismo de auxílio ao professor mais eficaz. 

Compartilhando essa ideia, e tendo como referência os dados 
coletados na pesquisa de campo com os alunos da Educação de Jovens 
e Adultos, é possível perceber que os estudantes também  reconhecem 
uma boa relação entre educador-educando pode influenciar no processo 
de ensino-aprendizagem como podemos perceber nos depoimentos 
abaixo:

A minha relação com a minha professora é ótima, no dia que eu falto 
ela entende e isso só ajuda, ela me compreende e eu compreendo ela. 
(João, 29 anos, aluno da Educação de Jovens e Adultos).

O relacionamento de nós tudo com ela é bom, é uma professora 
dedicada, dá aula até se tiver só um aluno, trata todo mundo bem, 
é calma, eu estou aprendendo muito. É boa, a gente conversa, o que 
eu não sei eu pergunto é legal ela. (Madalena, 46anos, aluna da 
Educação de Jovens e adultos).  
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Os depoimentos desses alunos comprovam que, se bem tratados, 
a possibilidade de êxito no processo de ensino-aprendizagem é bem 
maior, uma vez que, como disse Madalena o que ela não sabe tem a 
confiança e se sente a vontade para tirar suas dúvidas com a  professora, 
pois, sabe que será bem tratada e terá a possibilidade de atingir o 
resultado esperado. 

Assim, numa educação cujos sujeitos já se encontram dotados 
de certa maturidade e com histórico de vida de muitas experiências – o 
caso da EJA – a relação afetiva professor-aluno apresentar-se como uma 
possibilidade de troca de experiências, e ao mesmo tempo ensejará uma 
educação não bancária, onde educador e educando se percebem capazes 
de ensinar e aprender a partir de uma profunda relação de reciprocidade. 
Nesse contexto, essa reflexão nos conduz ao nosso próximo tópico onde 
trazemos algumas ponderações sobre a implicação da afetividade no 
processo de ensino-aprendizagem.

3 O processo de ensino-aprendizagem e a implicação da afetividade

Em tempos de grande disseminação de informações, em uma 
sociedade imersa no processo de globalização, nos deparamos com 
vários fatores que denotam a premente necessidade humana de boas 
relações – a intolerância, a agressividade, enfim, os aspectos negativos 
da correria da sociedade moderna – mediante o exposto, é mais que 
oportuno refletir sobre o verdadeiro significado do afeto.

Na psicogenética de Henry Wallon, a dimensão afetiva ocupa 
lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto 
do conhecimento (LA TAILLE, 1992, p. 85). Percebe-se então que a 
concepção da palavra afeto deve ser engendrada a partir do consenso 
de que está nos permite viver bem em sociedade, nos colocando em 
harmonia existencial com as demais pessoas.

É neste caminho que, o afeto presente na relação professor-
aluno compreende-se um elemento importante  no processo de ensino-
aprendizagem, haja vista que pode favorecer a superação de possíveis 
dificuldades encontradas pelos educandos e, ao mesmo tempo pode 
possibilitar a descoberta de valores a partir das experiências de vida que 
perpassam este público peculiar. Afinal, “A prática educativa é tudo isso, 
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afetividade, alegria, capacidade científica e domínio técnico a serviço da 
mudança...” (FREIRE, 1996, p. 47).

 Ao observar os sujeitos desta modalidade de ensino o qual 
compõem-se de pessoas que não completaram os anos da educação básica 
em idade considerada apropriada percebemos que um dos principais 
motivos que os levaram a abandonarem a escola é a necessidade de 
trabalhar desde a infância, conforme nos mostram os depoimentos 
abaixo:

O que me levou a desistir da escola foi porque tinha que olhar meus 
irmãos pequenos e quando completei 10 anos eu tive que trabalhar 
para ajudar a criar meus irmãos. (Madalena, 46 anos, aluna da 
Educação de Jovens e adultos).

Porque eu trabalhava e logo depois eu tive meus filhos então não tive 
como voltar a estudar, agora meus filhos tão grandes e até me ajudam. 
(Margarida, 33anos, aluna da Educação de Jovens e Adultos).

Percebe-se pelas falas das alunas entrevistadas que, logo cedo elas 
assumiram grandes responsabilidades o que acarretou na desistência da 
escola na idade obrigatória. Entretanto, elas não desistiram retornaram 
a escola em busca do que lhes foi negado na infância, assim, essas 
questões nos remetem que, para haver um satisfatório processo de 
ensino-aprendizagem faz-se necessário a presença do afeto na relação 
professor-aluno, visto que, os estudantes da EJA já compuseram a sua 
história de vida social e, ainda assim, buscam melhorias mediante o 
aprimoramento da vida educacional.

Nesse contexto podemos considerar que, a dimensão afetiva 
ocupa um lugar central no que diz respeito à produção de conhecimentos. 
E, justamente neste contexto é que o educador não pode colocar-se na 
posição de quem se pretende detentor de todo o saber, deve colocar-se 
na posição humilde de quem sabe que não sabe tudo, reconhecendo que 
o analfabeto não é um homem perdido, fora da realidade, mas alguém 
que tem toda a experiência de vida e por isso também é portador de um 
saber. A esse respeito Paulo Freire aponta que:

Na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre 
seriedade docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto 
de vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais 
severo, mais frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica
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relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo 
ensinar. A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. 
O que não posso obviamente permitir é que a minha afetividade 
interfira no cumprimento ético de meu dever de professor no 
exercício de minha autoridade (FREIRE, 1999a, p.159-160).

É nesse contexto que a relação professor-aluno na Educação de 
Jovens e Adultos por meio do afeto,  pode e deve ensejar o descorimento 
de experiências humanizadoras, isto é, que favoreçam o desenvolvimento 
das potencialidades humanas. Além disso, a relação afetiva proporciona 
o amadurecimento de uma nova forma de aprendizado, certamente 
muito diversa das expressões austeras que a vida nos proporciona. 

Dessa forma, fica evidente que o processo de aprendizagem no 
âmbito escolar, pressupõe uma relação de confiança e ajuda mútua 
entre educador e educando, o que nos leva a compreender que a relação 
humana, muito mais que funcional, onde muitas vezes o processo de 
aprendizagem se encontra assentado deve constituir-se em uma relação 
de ajuda mútua e neste a afetividade não somente é possível como 
necessária. Nessa linha de pensamento, Veiga (2006), enfatiza que, o 
ensino é carregado de razão e emoção, é o espaço para a vida, para a 
vivência das relações entre professores e alunos, para a ampliação da 
convivência socioafetiva e cultural dos alunos.

Assim sendo, a escola constitui-se um ambiente propício 
para o cultivo de boas afetividades entre professor-aluno, notando 
ainda que, um ambiente amistoso influiu de maneira significativa no 
processo de aprendizagem, pois o caminhar junto, em um processo 
de ajuda mútua, torna o estudo muito mais prazeroso e frutuoso. 
Segundo Masseto (1996), o sucesso (ou não) da aprendizagem está 
fundamentado essencialmente na forte relação afetiva existente entre 
alunos e professores.  

Nesse sentido, vale salientar que professor e aluno devem ter 
uma relação de cooperação mútua, pois só assim o processo poderá 
lograr os resultados almejados, e neste a afetividade não somente é 
possível como necessária, para uma relação capaz de prezar sempre pela 
autenticidade dos sujeitos e, portanto, cumprir de fato o seu papel, 
de atribuir valores que orientem o agir de ambas as partes. Assim, 
observamos mais uma vez a influência que o afeto tem sobre o processo 



Diálogos Contemporâneos da Educação...
  35

de ensino-aprendizagem a partir do relato de uma professora a qual diz 
que: 

Sim, o afeto constitui-se um caminho eficaz para que haja um bom 
processo de ensino-aprendizagem, pois, sem uma boa relação afetiva 
é praticamente impossível haver êxito no processo. (Maria, 35 anos, 
professora).

 A partir dessa fala da professora Maria, podemos perceber o 
afeto revela-se um caminho possível para se chegar a um bom processo 
de ensino-aprendizagem, logo, um ambiente que carece de bons 
relacionamentos, certamente enfrentará grandes dificuldades as quais 
irão refletir nas limitações a serem enfrentadas por aqueles que se fazem 
sujeitos do processo.  Em outros termos certamente que sem a presença 
de uma boa relação professor-aluno o processo torna-se no mínimo 
tedioso.

 Por fim, constatamos – com base nos resultados pela pesquisa 
– que, faz-se necessário uma prática pedagógica baseada no afeto, que 
se direcione mais para os conhecimentos dos estudantes, assim, cabe 
ao professor desenvolver a sua prática pedagógica de forma positiva, de 
modo que, colabore com o processo de construção da aprendizagem 
destes estudantes que ainda esperançosos voltam a escola com o objetivo 
de aprender.

4 Considerações finais

 É preciso ressaltar que, para melhor entendimento dos 
objetivos traçados neste estudo, fez-se necessário passear um pouco na 
história da EJA em âmbito nacional e internacional, bem como, nas 
taxas de analfabetismo no Brasil e ainda refletir quem são os sujeitos 
dessa modalidade de ensino. 

As evidencias da desse trabalho nos faz refletir sobre a Educação 
de Jovens e Adultos e os seus sujeitos é de fundamental importância, 
pois, tratam-se de pessoas que não tiveram a oportunidade quando 
menores em frequentar uma instituição de ensino por diversos motivos, 
entre os quais os mais frequentes são: ter que ajudar na renda familiar e 
desempenhar determinadas tarefas domésticas ou rurais.

Compreendemos ainda que os sujeitos da Educação de Jovens e 
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Adultos são indivíduos competentes, conscientes e que lutam por seus 
objetivos, afinal, retornam à escola em busca do que não conseguiram 
em sua infância. Ainda podemos considerar que tanto aluno-aluno 
quanto professor-aluno desenvolvem uma relação favorável ao processo 
de ensino aprendizagem na escola pesquisada, uma vez que, consideram 
que não basta apenas ensinar conteúdos, faz-se necessário também 
ter uma boa relação afetiva em sala de aula.  Assim, através das ideias 
aqui apresentadas, esperamos que o nosso trabalho possa reforçar a 
necessidade da valorização da dimensão afetiva na ação pedagógica, em 
especial, na Educação de Jovens e Adultos.

Nossa expectativa é que as ponderações iniciadas e tecidas em 
nosso trabalho sejam inquietantes em prol de novas reflexões com 
vistas ao melhor entendimento da Educação de Jovens e Adultos, bem 
como, da importância da relação entre o afeto e o processo de ensino-
aprendizagem.
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PEDAGOGIA DECOLONIAL E AS FORMAS 
DE RESISTÊNCIA DO MOVIMENTO 
NEGRO
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1 Introdução

Desde o período escravocrata a população negra sofre com 
a negação da identidade e a imposição cultural devido 

um sistema brancocêntrico4 e racista que caracteriza um “padrão” de 
sociedade e marginaliza as pessoas que se distanciam desse modelo. 

O contexto histórico e cultural nos mostra que questão racial tem 
sido significativamente debatida nos mais diferentes espaços escolares e 
não escolares. O referido debate tem iniciativa dos diferentes grupos e 
comunidades negras de forma organizada e articuladas com os setores 
governamentais e sociais. Gomes (2007) afirma que os segmentos 
negros organizados passaram a formular outro tipo de reivindicação 
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para a educação e para o poder público brasileiro. Face à incapacidade 
de políticas públicas universais voltadas para a educação, saúde, 
emprego, impossibilitando de atenderem as demandas e as necessidades 
da população negra. A partir da década de 90. “O movimento negro 
trouxe a discussão sobre a desigualdade racial para a arena política, para 
o debate público e para as práticas e currículos escolares da educação 
básica, da universidade [...] Será que os educadores (as) estão atentos a 
essas demandas educacionais” (GOMES, 2007, p. 90).

Para Lima (2015) os debates travados pelo movimento negro 
socialmente organizado tem alcançado grande e significativas conquistas 
no campo do direito a educação grande e significativas no campo do 
direito a educação e as relações étnicos raciais. Dentre essas conquistas 
destacamos os aspectos normativos da Lei de Diretrizes e Base da 
Educação 9394/1996 (LDB),  da Lei 10.639/2003 e a Lei 11.645/2008 
que representam um avanço no enfrentamento das desigualdades 
raciais na educação, na medida em que se estabelece a obrigatoriedade 
do ensino da história e cultura afro – brasileira e indígena em todas as 
escolas do país.

Por esse contexto, é necessário ressaltar que os grupos e 
movimentos negros pôr-se o demandar pelo direito e acesso à educação 
pautado nos princípios da identidade étnico-racial do qual fazem parte, 
considerando que a educação se caracteriza como espaço onde ocorrem 
regulações simbólicas, controles sociais, inculcação de valores, como 
também posturas éticas diante do mundo natural e social (LIMA, 2015)

Nesse sentido o presente estudo tem como objetivo identificar as 
formas de resistência do Movimento Negro desde o período escravocrata 
até a luta contemporânea e a construção do paradigma da Educação 
Decolonial. Inicialmente, refletimos sobre a importância do Movimento 
Negro e as conquistas acerca da educação da população negra, na 
sequência, abordamos a Pedagogia Decolonial, e por último destacamos 
a Educação Antirracista. Essa pesquisa de abordagem qualitativa, teve 
como instrumento metodológico a pesquisa bibliográfica destacando 
Lima (2015), Arroyo (2013), Walsh (2013) e Gomes (2007) e demais 
autores fundamentais para o alcance dos resultados.
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2 O Movimento Negro e a educação

Nas pesquisas direcionadas para a educação e a população 
negra é necessário ponderarmos sobre a trajetória do movimento negro 
para a consolidação dessa educação, uma vez que entendemos que o 
movimento5 negro é toda a articulação, organização e resistência de 
descendentes de africanos para a promoção da igualdade social e racial. 
A história da população negra no Brasil é marcada por lutas e resistências 
que garantiram alguns dos direitos básicos para a sua (re) existência no 
país. Desde o período da escravidão os africanos e afrodescendentes 
usavam da oralidade, das realizações dos cultos de religiões africana e 
das organizações dos quilombos para resistirem aos horrores daquele 
período e manterem as tradições e a cultura africanas. Estas formas 
de resistência caracterizam uma educação informal, pois os saberes das 
vivências e das histórias de vida, dos costumes e dos comportamentos 
são passados por gerações através da oralidade. 

Nesse entendimento Santos et. al (2020) ressalta que as lutas e 
formas fazem parte das principais marcas da resistência dos movimentos 
étnicos e sociais por garantia dos direitos sociais e culturalmente 
constituídos. As principais formas de reivindicação por direitos, é ir 
em busca de uma causa comum á várias pessoas, lutar em nome de 
uma categoria: essas características definem bem o contexto que gira 
em torno do conceito de lutas sociais

Ao contrário da história contada até hoje nos livros didáticos das 
escolas, que a escravidão foi abolida pela piedade da Princesa Regente 
Isabel, as revoltas e as lutas abolicionistas nos provam o inverso. A 
abolição da escravatura aconteceu após um processo de resistência e 
persistência da população negra escravizada que ao longo dos anos 
alcançaram pequenos passos para a sua liberdade. Entre estes estão as 
leis Euzébio de Queiroz em 1850, Lei do Ventre Livre em 1871, Lei dos 
Sexagenários em 1880 e a Abolição da escravatura em 1888. Contudo 
durante o período das lutas abolicionistas, o Estado promulgava leis 
que negavam às populações negras os direitos essenciais a todo cidadão, 

5 A ideia e concepção de Movimento adotado neste artigo, o compreende como ações 
coletiva promovida pelos seguimentos populares que demanda por políticas sociais 
(GOHN, 2014).
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uma delas é a lei de nº 1 de 14 de janeiro de 1837, que impedia os ex-
escravizados frequentar a escola. Em 1888 a suposta liberdade foi dada 
aos negros escravizados, mas o Estado não ofereceu nenhuma política 
pública para a socialização desses sujeitos na sociedade e criaram 
mecanismos de exclusão para que os negros fossem marginalizados.

Desde o início o Movimento Negro lutou pelos direitos que eram 
negados ao seu  povo, nesse sentido “Convém frisar que o histórico da 
população negra no Brasil é marcado por várias lutas, tendo em vista a 
conquista de alguns de seus direitos que foram negados de várias formas 
na sociedade.” (OLIVEIRA, 2015, p. 41). A educação também é pauta 
desse movimento já que, é um dever do estado e direto fundamental 
de qualquer cidadão, entretanto o governo negligenciou por muito 
tempo uma educação escolar voltada para essa população. De acordo 
com Souza  (2015)  durante  toda  a  história  da  sociedade  brasileira  
a educação formal sempre esteve voltada para os interesses de um grupo 
dominante, brancocêntrico e heteropatriarcal. Sendo assim o ensino 
distanciado da realidade da população negra não contemplava suas 
particularidades, como também a história e importância desse povo 
para a formação da sociedade e cultura brasileira.

Nesse contexto ao longo do século XX, o movimento negro 
intensificou suas lutas em busca dos direitos à igualdade racial através 
dos meios de comunicação, inclusive de diversos periódicos. Tais ações 
influenciaram na criação da Frente Negra Brasileira (FNB) em 1931, 
que para Florestan Fernandes foi o primeiro movimento nacional de 
massa durante o período pós-abolicionista e inseriu o negro na política. 

Essa asssociação, cuja atividades no campo educacional 
merecem ser reconhecidas, tal o seu grau de abrangência e 
organização,promoveu cursos de musica, ingles, educação fisica, 
corte e costura, formação social (segundo alguns, uma espécie de 
preparatório para o ginásio), além de ativiades como carpintaria, 
costura, que, embora não se configurassem como cusos 
profissionalizantes, na prática funcionavam como tal. (PINTO, 
1993, p. 28).

Outro avanço importante para a FNB foi a criação das salas 
de alfabetização para as pessoas negras que trabalhavam durante o 
dia e não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever quando 
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mais jovens. Ainda falando da FNB um importante legado foi o 
Teatro Exprimental do Negro (TEN), conforme o seu criador Abdias 
Nascimento um espaço em que as pessoas  vistas como  “minorias” 
os favelados, as empregadas domésticas, os operários desqualificados e 
os frequentadores de terrreiros puderam conhecer os palcos do teatro 
e estudar para tornarem-se grandes intérpretes da dramaturgia negra, 
desenvolvia atividades culturais e formativas que abrangiam aos mesmo 
tem com as questões sociais.

Em 1964 com a instalação da ditadura militar, o movimento 
negro sofre grande impacto e “seus ativistas eram estigmatizados e 
acusados de conspirarem um problema que supostamente não existia, o 
racismo no Brasil. Em virtude disso, a discussão pública sobre a questão 
racial ficou arrefecida” (DOMINGUES, 1929). No entanto no final 
da decada de 1970 há uma reorganização política do movimento que 
retomou a luta antiracista e a busca pelos direitos da população negra. 
Nesse processo, um avanço importante foi o nascimento do Movimento 
Unificado Contra a Discriminação Racial, em 1978. 

Já nesse ano a organização aprovou estatuto, carta de princípio 
e programa de ação. No ano seguinte, realizou o Primeiro 
Congresso, reunindo delegados do Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Espírito Santo, de São Paulo, Minas Gerais e da Bahia. 
Nesse Congresso seu nome foi alterado para Movimento Negro 
Unificado (MNU). Na carta de princípios, conclamava-se pela 
“defesa do povo negro em todos os aspectos políticos, econômicos, 
sociais e culturais”. (DOMINGUES, 1929, p. 33).

Nesse sentido Hofbauer (1999) destaca que a reorganização 
ideologica do MNU devido aos conceitos de raça, cultura e identidade 
dos seus idealizadores provocou o surgimento de uma nova ideia do 
negro que diferenciava das ideias da FNB.  Os militantes do MNU 
reivindicavam a partir de uma crítica ao regime político-econômico no 
país, distanciando das reflexões dos movimentos das decadas de 20 e 30.

O MNU significou uma grande conquista na luta da população 
negra e garantiu  importantes avanços no campo educacional, uma vez 
que seu programa de ação tinha como pauta uma educação direcionada 
para os inbteresses e necessidades da população negra. Um dos pricipais 
objetivos em esfera educacional do MNU e de todo o movimento negro 
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brasileiro nesse período foi a inclusão de conteúdos programáticos 
referentes à história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos 
das escolas. Em meados da década de 1980 após a realização do I e 
o II Encontro Nacional sobre a “Realidade do Negro na Educação” 
em Porto Alegre, além da introdução de disciplinas voltadas para a 
história e a cultura do negro nos currículos escolares, o movimento 
negro passou a reivindicar do governo cursos de qualificação para os 
professores, e uma revisão do material didático, com intuito de eliminar 
a disseminação de idéias e imagens negativas acerca do negro (CUNHA 
JR., 1996; SILVA, 1997; JESUS, 1997). 

Portanto em meio as discussões e luta da população negra, em 
2003 foi promulgada a Lei nº 10.639/2003 que modificou a Lei nº 
9.394/1996 assegurando a obrigatoriedade do ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana nas instituições de ensino público 
e particular. A presente lei vigora “acrescida da Lei nº. 11.645/2008, 
que introduz a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena” (OLIVEIRA, 2014, p. 135). Desse modo as escolas 
começaram a introduzir em suas atividades a história e cultura afro-
brasileira, africana e indígena, porém só eram abordadas em algumas 
datas comemorativas como 13 de maio dia da Abolição da escravatura, 
19 de abril dia do Índio e 20 de novembro dia da Consciência Negra, 
de forma descontextualizada reforçando alguns estereótipos negativos 
acerca do assunto abordado.

3 Pedagogia Decolonial: uma possibilidade para a educação 
antirracista 

O padrão de subalternidade e exploração definidos pelo 
colonialismo se mantiveram na forma da colonialidade. O período 
pós-colonial, conservou estruturas subjetivas e epistemólogicas que 
marcaram as relações de poder e subalternidade de determinados 
povos em detrimento de outros, neste sentido surge o conceito de 
colonialidade, como salienta Maldonado-Torres (2007, p. 131): “[...] 
apesar do colonialismo preceder a colonialidade, a colonialidade 
sobrevive ao colonialismo [...]”. A colonialidade refere-se a um padrão de 
poder composto por elementos construtivos do mercado capitalista e da 
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classificação de raças da população mundial, neste sentido os processos da 
globalização, fortificam e aceleram a expansão da ocidentalidade para as 
sociedades que tinham formas de vida e organização diversas dos ideais 
capitalistas. Compreendemos com esta discursão a violência sofrida 
pelas sociedades subalternizadas, evidenciando o padrão de cultura, 
beleza e capacidade intelectual  marcado geograficamente pelo Norte 
Global, este que por sua vez apresenta ao resto do mundo a “beleza e a 
cultura exótica” dos povos tidos como “minorias”, mais espeficicamente 
os Africanos e Afrodescedentes,  vistos como o diferente, como o outro, 
como o incapaz, negando-lhes a humanidade. 

No Brasil, após o período escravocrata, foi inserido um novo 
modelo de política baseada nas terorias raciais advindas da Europa afim 
de conservar a hierarquia social e a desgualdade social que acarretava 
população negra ex-escravizada. Este foi o caminho percorrido pelas 
teorias raciais,  que acometia as instituições de ensino superior até chegar 
ao formato eugênico instituído nas faculdades de medicina do país 
(SCHWARCZ, 1993). Heranças dessa parte da história brasileira, reflete 
no pensamento de autores que legetimam o mito da democracia racial 
e da meritrocacia, após vários anos da primeira publicação de Gilberto 
Freyre seu ideal perpetua o imaginário de diversos grupos da sociedade, 
imaginário este que é reforçado pelo Estado, mais especificamente 
pela a escola, quando sente a necessidade de utilizar figuras negras 
esteriotipadas tentando mascarar o seu racismo institucional e oferecer 
uma possível representatividade negra nas comemorações do dia 20 de 
novembro. 

Sendo a escola um aparelho do Estado que  reproduz as 
desigualdades sociais, ao valorizar a cultura eurocêntrica, branco, 
neoliberal e heteropatriarcal (BOURDIEU, 1992) oferece mecanismos 
para tornar-se reprodutora do racismo, machismo e sexismo, tornando-
se uma tortura para as pessoas negras que a frequentam, gerando um dos 
motivos da evasão escolar. Entretanto a mesma escola que reproduz estas 
desigualdades, pode ser a escola que desconstrói estes valores em sala de 
aula e nas reuniões com a comunidade externa, alterando as ideologias 
presentes nos currículos da instituição, passando a questionar o modelo 
do sistema educacional excludente afim de desconstrui-lo por meio 
de uma perspectiva decolonial. Ao compreender as opressões sociais 
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das “minorias” e como isso influência nas diversas violências sociais, 
é necessário propor estratégias para que os estudantes possam refletir 
e questionar o ideal proposto pela estrutura opressora, dialogando 
com literaturas que destrua o mito do brancocentrismo europeu. Sob 
a perspectiva freiriana é importante destacar enquanto se encontra 
visível a dúvida sobre a desigualdade social, os oprimidos dificilmente 
lutam, nem confiam em si mesmos, isso configura a invunerabilidade 
do opressor e   o seu poder de que sempre dá testemunho. (FREIRE, 
1987).

Em virtude surge a necessidade de uma nova perspectiva para 
destruir silenciamento dos sujeitos sulbalternizados, desenvolve-se no 
início do século XXI, na América Latina uma rede de investigação em 
torno da decolonialidade buscando compreender os efeitos produzidos 
pela modernidade/colonialidade sob a visão daqueles que a vivenciaram.

O pensamento descolonial e as opções descoloniais (isto é, pensar 
descolonialmente) são nada menos que um inexorável esforço 
analítico para entender, com o intuito de superar, a lógica da 
colonialidade por trás da retórica da modernidade, a estrutura 
de administração e controle surgida a partir da transformação 
da economia do Atlântico e o salto de conhecimento ocorrido 
tanto na história interna da Europa como entre a Europa e as suas 
colônias (MIGNOLO, 2017, p. 6). 

As práticas decoloniais focam na premissa de desobediência 
epistemológica e na desvínculação com a colonialidade para a construção 
de uma visão de sociedade e vida que se balizam nos sujeitos decoloniais, 
em seus conhecimentos e instituições (MIGNOLO, 2017).

A Pedagogia Decolonial surgiu pela necessidade de construir 
um novo pensamento sobre o conhecimento científico educacional a 
partir da visão dos povos subalternizados Catherine Walsh intelectual 
naturalizada equatoriana criadora do termo, afirma que a Pedagogia 
Decolonial é construída a partir de

[...] metodologías producidas en contextos de lucha, marginación, 
resistencia y que Adolfo Albán ha llamado “re-existencia”; 
Las pedagogías como prácticas insurgentes que fracturan la 
modernidad/colonialidad y hacen posibles otras formas de ser, ser, 
pensar, conocer, sentir, existir y vivir con (WALSH, 2013, p. 19).
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A Pedagogia Decolonial é uma práxis baseada na necessidade 
educativa para a construção de novas condições sociais, políticas, 
culturais e de pensamento, que trabalham com a ancestralidade, 
os conhecimentos de vida e a cultura dos povos sulbalternizados. 
Sua concretização é definida pelas práticas pedagógicas decoloniais, 
projetando-se como política educacional e cultural. 

No Brasil, a lei 10.639/2003 foi um marco jurídico para 
estabelecer estas práticas no sistema de ensino brasileiro. Destacamos 
o artigo 26 desta lei

Art. 26 A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História 
e Cultura Afro-brasileira. § 1º O conteúdo programático a que 
se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da 
África  e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando sua contribuição do povo negros nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à história do Brasil § 2º os 
conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileiras serão 
ministrados no âmbito de todo currículo escolar, em especial nas 
áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

  Ao inserir as discussões étnico-raciais nos currículos escolares 
do sistema educacional é possível dialogar e agir sob a perspectiva 
decolonial na sala de aula possibilitando visibilidade das vivências 
histórico sociais dos sujeitos tratados como outros, como diferentes, 
subordinados a intersecionalidade6 da raça, da sexualidade, do gênero 
e da classe, considerando que as diferenças étnico-raciais continuam 
sendo usadas para legitimar o padrão de dominação desde a colonização 
até o presente (ARROYO, 2014, p. 157)

Nessa perspectiva Lima (2014) ressalta a importância da 
escola, quando essa é entendida enquanto espaço, por execelência, de 
disseminação de culturas, tem uma responsabilidade social em relação 
ao que pensa a sociedade a respeito de questões cruciais como as que 
estão sendo tratrada aqui. Reintera Brasil (2010) que “o vínculo entre 
educação com as relações étnico – raciais, sendo um processo que 
implica trocas, nos faz crer que a feitura de uma escrita só tem sentido 

6 Categoria de análise das opressões sociais cunhada pela ativista estadunidense 
Kimberlé Crenshaw.
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se ela também se constituir desta forma: troca entre as pessoas, entre 
fatos, ou seja, entre o escrito e o vivido”.

É notório a importância desse debate da educação escolar numa 
perspectiva antirracista, desde que ela seja capaz de reconhecer sua 
relevância dentro dos estudos dos povos negros de forma positivada, 
trazendo assim para o debate educacional as contribuições da cultura 
dos povos negros para a nossa sociedade, denunciando assim, o 
silenciamento do racismo ainda tão presente na educação escolar 
(SANTOS, SILVA, ALMEIDA, ARAÚJO, 2020).

Destarte, o espaço escolar nessa perspectiva das lutas sociais 
ganha outros significados e sentidos para esses grupos, mas não se trata 
da escola/educação conteudista que privilegia as ideias e ideologias do 
branqueamento da sociedade como única maneira de formação, mas 
a escola que paute em seus currículos a transversalidade etnico-racial 
como perspectiva de valorização das matrizes multicultural de seus 
sujeitos.

4 Tecendo algumas considerações  

Durante muito tempo a história e cultura da população negra 
foi negada por um grupo dominante, elitista e racista que defendia 
os interesses de pessoas brancas e ricas que criavam mecanismos de 
exclusão, nos quais as pessoas que apresentavam-se como “diferentes” 
do padrão estabelecido eram considerados inferiores e submetidos ao 
trabalho escravo e maus-tratos. Esse processo de negação da identidade 
da população negra e a imposição cultural ocorre desde a diáspora negra 
e escravização dos africanos e seus descendentes, já que foram retirados 
de sua terra natal e de suas famílias de maneira forçada, vendidos e 
obrigados a realizarem os trabalhos que eram designados. 

Apesar de toda violência física e cultural a população negra 
buscava formas para resistir e manter sua identidade, como os 
quilombos e os cultos religiosos que tornaram-se importantes símbolos 
de resistência e preservação da cultura afrodescendente. Mesmo com o 
“fim” legal da escravização a população negra continuou marginalizada, 
já que não houve políticas de integração social para os ex-escravizados, 
obrigando-os a retornarem aos trabalhos com condições desfavoráveis 
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a qualquer ser humano. 
Nesse contexto é importante destacar o Movimento negro 

na luta antirracista e na luta por direitos fundamentais de qualquer 
cidadão, que na maioria das vezes eram negados à população negra. As 
reivindicações do movimento negro alcançaram avanços significativos 
principalmente no campo educacional, pois suas ações auxiliaram na 
criação da FNB, do TEN e mais tarde do MNU, além de promover 
a realização de seminários, encontros nacionais e demais espaços que 
discutiam a situação da população negra no país.

Essa luta antirracista proporcionou conquistas perante os 
marcos legais, como também desencadeou estudos, como a Pedagogia 
Decolonial que defende a criação de novos olhares, pensamentos e 
metodologias que enfatizem a história, cultura e saberes das populações 
subalternas, a fim de reparar as marcas da colonização ainda existentes 
no sistema educacional, político e econômico do Brasil. 

 Portanto compreende-se um avanço significativo no que tange 
a educação da população negra, porém alguns elementos ainda não 
estão de acordo com o ensino que deveria ser ofertado, alguns materiais 
didáticos utilizados nas escolas ainda contribuem na divulgação de 
uma história distorcida e superficial sobre o período escravocrata, 
como também a propagação de uma imagem pejorativa do negro. 
Assim sendo é necessário continuarmos a luta, reivindicar formações 
complementares para os professores a fim de conhecerem e debaterem 
novas metodologias pautadas na pedagogia decolonial e antirracista, 
realizar conferências e seminários com o intuito de discutir as novas 
propostas educacionais existentes e garantir a efetivação das leis já 
conquistadas assegurando uma educação de qualidade e direcionada as 
necessidades da população negra, evidenciando a cultura, os saberes, a 
ancestralidade e história africana e afrodescendente.   
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1 Introdução

Os anos iniciais do Ensino Fundamental é uma etapa 
importante da educação básica que demanda um trabalho 

organizado em torno dos interesses manifestados pelas crianças, para 
que através de suas vivências elas possam ampliar essa compreensão que 
se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas 
e pela sensibilidade para apreender o mundo, expressar-se sobre 
ele e nele atuar.  Então, atualmente as escolas enfrentam um grande 
desafio para incluir todos os alunos à cultura da leitura e escrita, sendo 
necessárias inovações para que se torne possível suprir essa demanda. 
De acordo Lerner “para concretizar o propósito de formar todos os 
alunos como praticante da cultura escrita é necessário conceitualizar o 
objeto de ensino e construí-lo tomando como referência fundamental 
às práticas sociais de leitura e escrita” (2002, p. 17). Para tanto, faz 
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se necessário proporcionar às crianças o gosto pelo aprender, e através 
disso construir uma escola de excelentes leitores e escritores.

 O uso de jogos pedagógicos enquanto ferramenta de 
alfabetização das crianças auxiliam no despertar da capacidade de 
motivação, expressividade, emoções, imaginação, raciocínio lógico, 
atenção, concentração e outras grandes ampliações em áreas de 
conhecimento, estimulando dessa forma, um melhor desenvolvimento 
da criança para a aquisição das habilidades da leitura e escrita. Assim, 
os jogos pedagógicos apresentam se como um rico instrumento 
para o processo de aprendizagem da criança, e principalmente para 
potencializar a área da linguagem.

 Sabemos que os jogos pedagógicos possibilitam o 
desenvolvimento do ensino e aprendizagem das crianças de forma 
mais divertida e prazerosa, no sentido de ir além de propostas 
didáticas tradicionais, com vistas a promover vantagens positivas no 
seu comportamento dentro da escola, tornando-se uma maneira 
mais instigante e interessante para desenvolver-se. Dessa forma, 
pretendemos, através desse presente trabalho, apresentar a real 
importância da temática como sendo instrumento mediador em sala 
de aula e contribuindo significativamente para o desenvolvimento da 
aprendizagem das crianças.

 Nessa perspectiva, procuramos entender de que maneira 
poderíamos colaborar com o desenvolvimento social, cultural e 
intelectual dos alunos da turma do 3° ano do Ensino Fundamental I. 
Assim sendo, pensando na necessidade de incentivar as crianças inseridas 
nesse espaço para estarem aptos a desenvolverem suas habilidades 
na escola, em casa e na sociedade, decidimos trabalhar com os jogos 
pedagógicos, junto ao desenvolvimento dos conteúdos definidos pelo 
plano da escola, visto que, ao adentrarmos nesse espaço para a realização 
do estágio detectamos a partir da observação que a terça parte da turma 
ainda não adquiriu as habilidades da leitura e escrita. 

Dessa maneira, escolhemos trabalhar a partir do tema Jogos 
Pedagógicos: uma estratégia para o processo de aquisição da leitura e 
escrita das crianças do 3º ano do ensino fundamental na perspectiva 
de entender se os jogos pedagógicos auxiliariam os alunos em seus 
processos de aquisição da aprendizagem, na mudança de atitude e 
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comportamento e ainda na aquisição de regras e limites. Escolhemos esse 
tema por analisarmos que através do jogo poderíamos atrair o interesse 
dos alunos pela nossa prática diária no estágio, e vimos que essa é uma 
proposta que abre um leque para muitas outras no processo de ensino/
aprendizagem, já que além de ser uma forma de despertar o interesse 
em participar das atividades, também possibilita o desenvolvimento da 
capacidade de raciocínio lógico, bem como de outras habilidades que 
são potencializadas durante o ato de jogar e competir.

O procedimento técnico utilizado se deu a partir de uma pesquisa-
ação que para Severino (2007, p.120): “[...] além de compreender, visa 
intervir na situação, com vistas a modifica-la. [...]”. Assim, nesse tipo 
de estudo além da pesquisa para compreender os fatos, houve também 
a intervenção do pesquisador no processo, para assim compreender se 
os jogos pedagógicos podem influenciar para o desenvolvimento de 
habilidades da leitura e escrita dos alunos.  Quanto à abordagem, esta 
pesquisa é de um viés qualitativo, partindo da utilização da observação. 
Para registro das informações a opção foi o diário de campo, sendo este 
um instrumento de registro de pesquisa, utilizado para anotar tudo o 
que foi observado durante a pesquisa.

2 Jogos pedagógicos para o desenvolvimento das habilidades de 
leitura e escrita

Nessa perspectiva, ao entendermos que a pesquisa em estágio se 
faz muito importante para a efetivação de respostas à nossa indagação 
frente aos jogos como ferramenta contribuinte para o processo de 
desenvolvimento de habilidades da leitura e escrita dos alunos, 
buscamos reconhecer a partir da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) que os anos iniciais do ensino fundamental têm a finalidade 
de valorizar as situações lúdicas de aprendizagem através da articulação 
com as experiências vivenciadas na educação infantil. Essa articulação 
precisa prever a progressiva sistematização dessas experiências, bem 
como o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação 
com o mundo, novas possibilidades de ler e formar hipóteses sobre os 
fenômenos, de testá-las de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma 
atitude ativa na construção de conhecimentos. 
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Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças 
importantes em seu processo de desenvolvimento que repercutem em 
suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo. Ampliam-
se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e 
dos processos de percepção, compreensão e representação, elementos 
importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de 
outros sistemas de representação como os signos matemáticos, os 
registros artísticos, midiáticos e científicos, e as formas de representação 
do tempo e do espaço.

A BNCC (2018) afirma que nos dois primeiros anos do Ensino 
Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, de 
modo a garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem 
do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento 
de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em 
práticas diversificadas de letramentos.

Sendo assim, ao adentramos o campo de estágio, na sala de 3º 
ano “B” da escola municipalizada Professor Maninho, percebemos 
que alguns alunos ainda não conseguiram desenvolver totalmente 
sua capacidade de ler e escrever, e a partir dessa percepção, buscamos 
trabalhar a aplicação de jogos pedagógicos como sendo uma ferramenta 
pedagógica para o desenvolvimento dessas habilidades, com vistas a 
compreender se estes podem influenciar no processo de aprendizagem 
dessas crianças, pois, entendemos que em qualquer processo de 
aprendizagem é necessário que se tenha atenção e concentração, e os 
jogos sendo utilizados como recursos pedagógicos poderão influenciar 
significativamente para que se torne possível desenvolver nas crianças 
momentos como estes, além de proporcionar uma melhor capacidade 
de raciocínio, auxiliando assim no desenvolvimento cognitivo, o que 
é essencial para que se almeje um processo de aprendizagem positivo.

Dentro dessa perspectiva foram realizados 10 planos de aula, 
que foram construídos de acordo a sequência didática da presente 
escola, voltados para prática de jogos pedagógicos e educativos, que 
estimulassem nos alunos o gosto e prazer em participar de atividades, 
influenciando assim, em aspectos voltados para o desenvolvimento de 
habilidades de leitura e escrita.

A partir da realização e aplicação das atividades propostas, foi 
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possível perceber resultados satisfatórios, compreendendo assim que 
os jogos pedagógicos são um recurso positivo para se trabalhar no 
ensino fundamental, uma vez que, como os jogos já fazem parte do 
repertório da criança, quando se relacionam com o processo de ensino-
aprendizagem, os resultados adquiridos são positivos, além de ser 
mais fácil para o professor/educador lidar com o aluno que apresenta 
dificuldades para a aquisição da aprendizagem.

Diante disso, observamos que realmente alguns jogos são 
propícios para a aquisição de aprendizagens, uma vez que, nos 
sujeitos envolvidos pela nossa prática, os jogos proporcionaram o 
desenvolvimento das noções da lógica matemática, que de acordo 
Kishimoto (2005) “o jogo é visto como conhecimento e produtor de 
conhecimento”.  Desse modo, conseguimos mudar nossa visão sobre 
o jogo, a qual nos levava a entender o jogo apenas como material 
instrucional que sustenta o ensino, passando assim, a compreendê-lo 
a partir da sua natureza lúdica e incorporação de aspectos afetivos que 
torna o ensino aprendizagem uma atividade significativa. 

Pudemos perceber isso com maior ênfase no jogo da “trilha 
numérica” cuja realização se deu num misto de brincadeiras e 
aprendizagens, possibilitando aos alunos  gostarem da atividade a partir 
do caráter lúdico e desafiador que este os proporcionou, demonstrando 
interesse em jogar e aprender sobre os algarismos romanos, dobro, triplo, 
quádruplo e quíntuplo, conteúdos estes, os quais foram trabalhados 
dentro do jogo citado.  Levamos e apresentamos para a turma o jogo 
“trilha numérica” que construímos de forma bem criativa e dinâmica, 
com adaptações feitas para o assunto que era trabalhado na sequência 
didática da escola. A partir da realização e aplicação do presente jogo 
percebemos por parte dos alunos o gosto e prazer em participar, pois 
o fato de competir levou-os a se empolgarem e buscar um resultado 
satisfatório para sua equipe.  O jogo foi algo novo para eles, de forma 
que fugiu um pouco da rotina da sala de aula, chamando atenção e 
estimulando para o ato de aprender os conteúdos, e mesmo algumas 
das crianças não sabendo muito sobre o assunto, estas tinha o interesse 
em participar do jogo, o que se tornou muito gratificante para nós 
enquanto estagiárias, pois, mesmo não tendo os conhecimentos sobre 
o conteúdo trabalhado com o uso do jogo, elas tinham o interesse em 
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aprender. Nesse sentindo, percebemos assim, a importância que se tem 
o uso dos jogos para o processo de aprendizagem, pois, a partir dele 
surge o interesse para aprender.

Toda realização do jogo se deu sobre a nossa orientação enquanto 
estagiarias, pois conforme Kishimoto (2005) “o professor organizador 
do jogo deve incorporá-lo em um projeto educativo”. Essa abordagem 
nos levou a entender a importância da prática voltada para os jogos, 
uma vez que, eles orientam o professor por um caminho que ao ser 
percorrido com maior intensidade auxilia os alunos no desenvolvimento 
cognitivo e psicomotor cujas capacidades leva-os à aquisição da leitura e 
da escrita. Soares (2014) aborda que, 

Do ponto de vista individual, o aprender a ler e escrever – 
alfabetizar-se, deixar de ser analfabeto, tornar-se alfabetizado, 
adquirir a “tecnologia” do ler e escrever e desenvolver-se nas 
práticas sociais de leitura e escrita tem consequências sobre o 
indivíduo e alerta seu estado ou condição em aspectos sociais, 
psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, linguísticos e até 
mesmo econômicos (SOARES, 2014, p. 18).

Assim, reconhecemos que é importante e necessário a inserção 
de alguns jogos no espaço da sala de aula, pois eles favorecem uma 
relação com a aprendizagem, já que durante a nossa prática de estágio 
percebemos que a aula fica mais dinâmica e participativa e o ambiente 
de aprendizagem se torna um lugar de interação e maior interesse pelo 
conteúdo abordado pelo professor. Essa realidade foi constatada no jogo 
da “charada” onde percebemos que os alunos se esforçavam para dar 
respostas corretas às perguntas referentes aos conteúdos estudados na 
disciplina de ciências, todos com o intuito de fazer com que sua equipe 
não perdesse ponto e adquirisse melhor pontuação. Notamos ainda que 
as regras do jogo foram respeitadas de maneira criteriosa demonstrando 
compreensão sobre a dinâmica do jogo, o que é um resultado muito 
positivo, pois, ao adentrarmos o espaço na observação percebemos 
certa agitação e indisciplina entre os alunos, e ao percebermos seus 
comportamentos frente à aplicação da nossa metodologia, foi algo 
gratificante. 

Ademais, percebemos ainda resultados positivos para quando 
se trata da aquisição da leitura e escrita, uma vez que, quando as 
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crianças estão participando de um jogo como a charada, se torna um 
momento de distração para ela, por que através dele ela se inspira na 
prática do jogar, de forma a desenvolver maior interesse pela atividade 
e enriquecer seu vocabulário, memorização, raciocínio, pensamento, 
atenção, concentração, além de estimular o gosto pela leitura, aspectos 
estes que são essenciais para o desenvolvimento da leitura e escrita da 
criança.

Desse modo, percebemos que ao buscar soluções para o 
desenvolvimento das habilidades da leitura e da escrita, encontramos 
nos jogos uma resposta cujo resultado se dá com a interação de todos 
os alunos no brincar, como ressalta Brogère (1994) quando se refere 
aos brinquedos utilizados na escola como objetos de análise sobre 
vários pontos de vista possibilitando sua integração e favorecendo a 
comunicação. 

Nessa perspectiva, vimos que as atividades propostas durante a 
prática do estágio encantaram as crianças, incentivando-as a explorar, 
entender o mundo ao seu redor e representarem o eco adaptado 
às crianças de uma sociedade técnica na qual devem fixar seu ponto 
de referência. Essa ideia concretiza se através do “jogo de dado”, em 
que percebemos que ao manipular esse objeto e lançá-lo as crianças 
primavam pelos resultados mais altos que ele pudesse lhes oferecer, 
demonstrando assim grande interesse em formar uma pontuação 
significativa para sua equipe,

Além do prazer em poder fazer parte de uma disputa estava 
presente também o interesse em manipular um objeto que definia a 
vantagem ou desvantagem do grupo, uma vez que ao representar a 
equipe e lançando o dado a criança é alvo de críticas ou elogios por 
parte dos colegas, a depender do resultado.  Assim, os brinquedos 
tornam-se objetos de comunicação, meios através do qual a criança sai 
de uma relação centralizada em um objeto, para torná-lo instrumento 
mediador entre ela e as outras crianças e de forma mais generalizada, 
entre elas e o mundo. 

Diante dessa proposta de trabalhar com jogos pedagógicos 
para melhor desenvolvimento das crianças dentro do processo de 
ensino e aprendizagens, reconhecemos que é necessária a flexibilidade 
do currículo, sendo este adaptável de acordo à necessidade da prática 
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pedagógica, respeitando às especificações motoras e sensoriais, de forma 
que vise às características individuais dos alunos, pois do contrário o 
sujeito não será capaz de agir sobre o mundo. Desse modo, vimos que 
o currículo deve corresponder ao ponto de vista do professor sobre 
os alunos com suas características e necessidades, pois, para Mantoan 
(1989) as limitações estruturais de natureza orgânica, traduzidas por 
déficits motores e sensoriais, favorecem trocas igualmente deficitárias 
do sujeito com o meio, trazendo como consequência, prejuízos ao 
funcionamento intelectual, e deficiências na forma de agir sobre o 
mundo, representá-lo em pensamento e sintetizá-lo do ponto de vista 
lógico. 

Ao corroborarmos com a ideia da referida autora, fazemos 
menção ao ensino-aprendizagem das habilidades da leitura e escrita e 
destacamos que é preciso considerar o significado do acesso à lecto-
escrita que se dá na mera aquisição da “tecnologia” do ler e do escrever 
à inserção nas práticas sociais dessas habilidades. Com relação a isso, 
identificamos que na aquisição da leitura e escrita, a criança passa a 
fazer parte de um contexto social em que novos caminhos se abrirão 
para que ela se insira cada vez mais nas relações desse contexto 
intervindo com autonomia para a mudança necessária. Reconhecemos 
isso, ao observar durante o período de estágio que algumas crianças que 
ainda não adquiriram essas habilidades, por que, as mesmas se sentem 
excluídas diante das outras, causando um auto isolamento que a deixa 
sem possibilidade de interação, ao tempo que desperta certo bloqueio 
na participação e na socialização do conhecimento junto ao demais. 

 Foi ao perceber isso que nós estagiárias buscamos levar ate a 
turma do 3º ano“B” propostas de atividades possibilitassem a vontade 
de aprender, na qual mesmo algumas crianças que não têm todos os 
conhecimentos possíveis, o ato de já está participando da aula, do 
jogo, já era um bom começo para o processo de desenvolvimento das 
aprendizagens.  

 Assim, foram trabalhados com as crianças vários outros jogos 
educativos, como dinâmica do repolho, caminhando nas formas 
geométricas, feira de perguntas e respostas, futebol na prática, cartão 
pergunta e respostas, feira de valores, todos esses jogos adaptados de 
acordo com os assuntos propostos pela escola, objetivando assim o 
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desenvolvimento de vários aspectos, como, mudança de atitude e 
comportamentos, habilidades motoras, intelectuais, sensoriais, sociais, 
criticas, bem como, o estímulo ao raciocínio lógico e capacidades 
psicomotoras que auxiliam na aquisição das habilidades de ler e escrever 
de uma criança. A partir da realização de todas as práticas voltadas 
para o jogo, pudemos perceber que esse funciona como importante 
incentivador da participação do aluno nas aulas e na compreensão dos 
conteúdos trabalhados, já que enquanto aplicávamos as atividades com 
os alunos, notamos o interesse em participar e contribuir para com a 
realização dos jogos imbuídos pelo gosto do brincar e disputar, na busca 
de encontrar resultados satisfatórios para a sua equipe. 

Dessa forma, nessas experiências notamos que aqueles alunos 
que menos participavam das aulas e ainda não possuíam totalmente 
as habilidades da leitura e escrita, demonstraram grande força de 
vontade em jogar, sendo assim, consideramos que o uso de jogos como 
metodologia, proporciona despertar automaticamente a atenção dessas 
crianças com menos interesse em adquirir conhecimentos, para que 
dessa forma ele aprenda de maneira mais dinâmica e prazerosa, e assim, 
não fica excluído desse sistema educativo.

Foi possível perceber isso no nosso período de observação, quando 
o aluno Guilherme, que não participava das atividades, demonstrou 
um comportamento diferente durante a realização do trabalho com os 
jogos, em que um deles veio a dizer: - “quem conversar e atrapalhar as 
regras do jogo fazendo minha equipe perder ponto eu meto a mão na cara”. 
Porém, sobre essa fala fizemos a nossa intervenção, onde deixamos claro 
a esse aluno e aos demais que o jogo deve ser um momento prazeroso 
e uma forma de manter a amizade, o companheirismo e o afeto, sem 
precisar partir para a agressão nem criar confusão durante a disputa.

Observamos ainda outro menino, o Leonardo, que também 
não participava das atividades das aulas, não escrevia e nem copiava, e 
após a introdução da nossa prática, ele passou a demonstrar um melhor 
comportamento durante as aulas e no decorrer do estágio. Percebemos 
o quanto ele foi se desenvolvendo na escrita e na participação dentro 
da sala de aula, copiando os conteúdos, textos e hipertextos escritos na 
lousa, bem como se interessava pelos jogos querendo participar com 
entusiasmo e demonstrando interesse em aprender a partir deles, pois 
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todos os dias ao iniciar a aula ele perguntava: “vai ter jogo hoje?”.
Desse modo, foi possível compreender que os jogos pedagógicos 

realmente influenciam no desenvolvimento das habilidades de leitura 
e escrita, já que durante a nossa prática no estágio vimos e obtivemos 
resultados positivos referentes à aprendizagem, uma vez que, 
consideramos esses jogos como uma metodologia muito importante 
para chamar atenção de alunos que já não levam mais a sério o gosto 
por estudar.  A inserção desses recursos lúdicos na rotina da criança é 
algo mais certo para se trabalhar com ela, pois isso já faz parte da vida 
da criança, havendo assim, maior facilidade de lidar com ela dentro 
de uma sala de aula quando o assunto é ensino-aprendizagem, pois, 
a partir da inserção desses jogos, houve melhoras no comportamento 
dos alunos referente à indisciplina e respeito ao próximo, bem como na 
interação de uns com os outros sem haver discórdia e agressões físicas. 

 Compreendendo que como todo jogo tem regras, é necessário 
obedecê-las para prosseguir a frente com êxito. Com base nisso, 
procuramos orientar as crianças à importância de seguir e obedecer às 
regras de todo jogo, explicando o porquê disso. Assim, entendemos 
que o próprio jogo ao momento que ele prepara a criança para joga-
lo, ele a prepara também para lidar com as regras da vida, além de 
proporcionar o preparo para o processo de aquisição de habilidades da 
leitura e escrita, uma vez que entendemos que para que se almejem bons 
resultados nesse processo, existem regras de ortografia, norteamentos 
de espaço, lateralidade, funções estas que somos levados a seguir para 
obteremos sempre os melhores resultados.

Ademais, é necessário deixarmos claro aqui, que às vezes, nem 
sempre o uso de jogos é tido como uma salvação para o processo de 
aprendizagem e outros problemas que encontramos dentro da sala 
de aula. Durante nossa prática de estágio, houve também muitos 
momentos negativos, em que nem sempre o uso de jogos deu certo, 
pois em alguns casos a indisciplina dos alunos levava-nos a fracassarmos 
na proposta de atividade. Muitas vezes por não chamar atenção dos 
alunos, outras por não conseguir a concentração destes, e até mesmo, 
por fracasso nosso. Compreendendo assim que talvez a proposta do 
jogo que apresentávamos aos alunos não era o adequado para aquela 
determinada turma. Pudemos perceber isso, durante a realização do 
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jogo de “cartão perguntas e respostas” cujo conteúdo a ser trabalhado era 
os algarismos romanos. Este não fluiu muito bem, havendo desinteresse 
da participação de alguns alunos, porém verificamos que, o presente 
jogo não foi algo tão motivador para eles, além de haver o equívoco da 
nossa parte em relação a dividir a turma em trio para a realização desse 
jogo, pois houve grande indisciplina e desmotivação entre eles.

Ao realizar a prática com os jogos pedagógicos, entendemos que 
nem sempre obteremos os melhores resultados, mas esses dependem 
muito da forma como são elaborados e de como irão ser abordado 
aos alunos, pois, dentre as nossas tentativas de trabalhar com esses 
jogos nos deparamos com algumas frustrações, e no decorrer do nosso 
estágio fomos reinventando novas formas de aplicação e abordagem dos 
conteúdos, de maneira a não tornar enfadonho e cansativo o fato de 
simplesmente jogar e competir, chegando até mesmo ao ponto de algum 
aluno demostrar desinteresse pelo jogo, como acabou acontecendo na 
prática de um jogo dentro da sala na qual estagiamos, quando ouvimos 
um aluno dizer:- “há é só um jogo! não vejo nenhum problema em perder 
ponto”. Essa realidade nos levou a refletir que nem sempre a proposta 
de se trabalhar com jogos pedagógicos pode dar certo, funcionando 
sempre como atrativo, mas também pode levar à desmotivação e falta 
de interesse pela participação se não for bem planejada e pensada de 
acordo a especificidade e abordagem da turma.

3 Considerações finais

Concluímos que, a prática de jogos pedagógicos como ferramenta 
de trabalho do professor/docente é de fundamental importância para o 
desempenho do processo de ensino-aprendizagem das crianças inseridas 
dentro do ambiente escolar, especialmente, na aquisição das habilidades 
de leitura e escrita, uma vez que, ao adentrarmos à turma do 3º ano “B” 
do Ensino Fundamental, obtivemos experiências significativas , pois, 
no momento de observação, percebemos que a mesma, é uma turma 
que está dividida entre alunos em diferentes níveis de aprendizagem, 
na qual alguns ainda não adquiriram essas habilidades, e a partir da 
realização de atividades voltadas para a prática de jogos, os resultados 
alcançados foram satisfatórios.
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 Dessa forma vimos que em qualquer processo de aprendizagem 
é necessário que se tenha atenção e concentração, e os jogos 
sendo utilizados como recursos pedagógicos poderão influenciar 
significativamente para que se torne possível desenvolver nas crianças 
momentos como estes, por entender que, jogos e brincadeiras podem 
proporcionar ainda uma melhor capacidade de raciocínio das crianças, 
auxiliando assim no seu desenvolvimento cognitivo, o que é essencial 
para que se almeje um processo de aprendizagem.

Ademais, os jogos são ferramentas de suma importância para o 
desenvolvimento da criança, ao tempo em que possibilita aprendizagem 
do indivíduo de forma prazerosa, pois no momento em que a criança 
joga ela ganha autonomia na organização de seus pensamentos e através 
disso desenvolve várias habilidades e capacidades que são de grande 
valia para a aquisição de conhecimentos ao longo da sua vida, sendo 
possível perceber isso, na nossa prática de estágio, ao tempo em que, as 
crianças da referida turma, demostraram outro tipo de comportamento, 
que para nós, este foi almejado por conta da riqueza educativa que os 
jogos pedagógicos possibilitam à criança em seu processo de formação.

 Portanto, concluímos nosso artigo, sobre a compreensão de 
que, a prática de jogos pedagógicos sendo utilizados para o processo 
de aprendizagem das crianças trazem resultados positivos, por entender 
que muitas vezes ao adentrar o espaço escolar, a criança necessita a 
todo o momento de inovações que desperte sua atenção para o ato de 
estudar. Desse modo, nós enquanto estagiarias, buscamos metodologias 
diferentes para aquisição de conhecimento, possibilitando à criança, um 
melhor incentivo para se desenvolver dentro da sala de aula, ao tempo 
que levamos em consideração trabalhar com seu mundo imaginário, 
tornando assim, esse momento, gostoso e prazeroso para ela.
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EDUCAÇÃO E ESCOLA: SOLUÇÕES 
EMERGENCIAIS EM TEMPOS DE 
PANDEMIA

Maria Ercília Oliveira de Jesus1

Camila Vianna de Souza2

1 Introdução

A Covid-19 ou novo coronavírus (SARS-CoV-2) teve sua 
origem no final do ano de 2019 na China e rapidamente 

se alastrou por vários países do globo. Desde sua descoberta, a 
população mundial vem experienciado práticas de distanciamento 
e isolamento social em virtude do combate ao contágio do vírus. E 
não diferente do resto do mundo, independente das políticas públicas 
criadas pelo governo Federal, a população teve que adotar mudanças 
comportamentais que afetaram diretamente em seu cotidiano.  Os 
mais diversos setores da sociedade sejam eles de cunho político, social e 
econômico vêm traçando estratégias para enfrentamento da crise.

No que tange a educação, todas as instituições de ensino, desde 
a pré-escola até o nível superior, estão com atividades presenciais 
suspensas, pois de acordo com as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde - OMS, a suspensão das aulas é uma medida 
necessária para evitar a propagação do vírus, haja vista que o espaço 
escolar é um local de grande aglomeração de pessoas.

Ocorre uma pressão para que professores, alunos e demais 
sujeitos que compõem esse campo se adequem as demandas do 
momento. Discursos de ideário neoliberal que há muito tempo pairam 
sobre o setor educacional, sutilmente são evidenciados, uma vez que 
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Geografia pela Universidade do Estado do Rio Janeiro. ercilia.oj@hotmail.com
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a solução apontada foi uma nova organização do ensino a partir de 
ferramentas tecnológicas com base na educação a distância - EaD.  

Dessa forma, alguns pontos carecem de ponderações rigorosas, 
pois afetam diretamente o cotidiano da classe docente e pode causar 
impactos futuros na profissão, bem como na vida de milhões de crianças 
e jovens. É preciso refletir sobre a imposição do modelo EaD, baseado 
no ensino remoto que foge a realidade de milhões de crianças e jovens, 
uma vez que desconsideram que em um país com desigualdades sociais 
tão acentuadas, temos alunos com distintas realidades socioeconômicas. 

 Outra questão que merece atenção é a realidade do professor, 
pois enquanto mediador do conhecimento, ele necessita de ferramentas 
e formação tecnológica que garanta trabalhar de forma digna, sem 
exceder os seus limites psicomotores. Além disso, a solução emergencial 
reflete os interesses neoliberais que busca legitimar a EaD em benefício 
do setor privado de educação.  As ações do momento podem ter futuros 
impactos para formação e atuação na profissão docente. 

Diante do que foi exposto, o presente capítulo tem como 
objetivo problematizar os desafios da educação pública na conjuntura 
atual, refletindo sobre os desdobramentos que as práticas atuais podem 
acarretar em âmbito educacional no pós-pandemia. O trabalho é 
resultado de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa. A 
princípio buscou-se desenvolver algumas reflexões acerca da história da 
educação, a fim de compreender as estruturas que podem ainda produzir 
reflexos na conjuntura atual. Nesse sentido, tomou-se como referências: 
Mészáros (2008),  Frigotto (1999), Libâneo (2012) e outros. O segundo 
tópico, traz uma discussão sobre o uso de ferramentas tecnológicas 
a partir do modelo da EaD como soluções emergenciais para driblar 
a crise na educação devido à Covid-19 e os desafios encontrados por 
educadores e educandos para adotar as aulas por mediação tecnológica.

2 Algumas reflexões sobre a educação brasileira: a origem dos 
problemas

A educação brasileira é caracterizada por políticas públicas 
muitas vezes ineficientes, bem como escassez de investimentos na área 
da educação. Inúmeros são os problemas enfrentados diariamente por 
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diferentes sujeitos que permeiam o âmbito escolar, tais como falta 
de investimento que acarreta a carência de recursos, infraestrutura, 
dentre tantas outras problemáticas que promovem a precarização da 
educação pública.  “Observa-se que há, por um lado, volume grande de 
necessidades a atender; por outro, visíveis dificuldades do poder público 
em enfrentá-las a fim de obter a desejada qualidade da educação básica”. 
(LIBÂNEO, 2012, p. 381). 

A ausência de um processo de ensino-aprendizagem satisfatório 
quase sempre recai sobre o professor. É verdade que professores 
dedicados e comprometidos com o processo educacional podem ser 
responsáveis pelo desempenho positivo dos alunos, no entanto: 

A melhoria da qualidade do ensino, com a consequente melhoria 
do rendimento escolar, implica certamente insumos indispensáveis 
que garantam um padrão de qualidade nas condições de oferta em 
âmbito nacional, o que inclui condições de trabalho satisfatórias 
e pessoal valorizado, motivado e engajado no processo educativo. 
LIBÂNEO, 2012, p. 270).

A precarização do trabalho docente é só mais um mal que 
acomete a educação em nosso país. Para entender toda a dimensão do 
problema, é necessário esmiuçar sobre sua origem e os rumos que tal 
problemática vem tomando ao longo do tempo. É digno de nota que as 
estruturas que a remontam são históricas. Um dos primeiros problemas 
é o seu caráter elitista e excludente, na qual somente a classe de abastados 
de poder aquisitivo tinham acesso.  Para Libâneo (2012, p. 175-176), 
esse caráter elitista da educação torna-se um problema durante o 
processo de industrialização, na década de 1920. “As reivindicações dos 
diferentes movimentos sociais pela ampliação do atendimento escolar, 
o Entusiasmo pela Educação, geraram as condições para que, em 1932, 
um grupo de educadores lançasse um manifesto ao povo e ao governo”

Criado pelos escolanovistas, o intitulado Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova idealizou uma escola com bases em novas diretrizes 
pedagógicas e políticas educacionais, na qual essa deveria ser acessível 
a todos os indivíduos por meio da Escola-única igual para todos. Para 
Xavier (2003, p. 15):
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[...] acreditando que por meio da educação escolar seria possível 
formar cidadãos conscientes de suas potencialidades criadoras 
e de seu papel social, tornando-os, assim, capazes de canalizar 
recursos e aspirações que emanam de seu tempo em uma ação 
construtivista cujo caráter universal e democrático seria garantido 
pela aplicação do conhecimento científico à obra educacional.

No ano de 1934, com a Nova Constituição Federal, a Educação 
passa a ser vista como um direito de todos, devendo ser ministrada pela 
família e pelos poderes públicos. A Constituição atribuiu ao Estado 
o papel de controlar e promover a educação pública. (LIBÂNEO, 
2012). Com isso, as Reformas Econômicas e Educacionais passam a 
“caminhar” lado a lado. Surgem as políticas fragmentadas, parciais, 
reforçando a situação da segregação social e da desigualdade. 

Durante o Estado Novo, foi criada a Carta Constitucional de 
1937, nela o Estado passa a se ocupar também de resolver as lacunas 
e deficiências da educação de caráter privado. De acordo com Libâneo 
(2012, p. 167), a Carta serviu para fortalecer o dualismo entre educação 
pública e privada, reforçando ainda mais as desigualdades sociais: “provê 
os ricos com escolas particulares e públicas de ensino propedêutico e 
confere aos pobres a condição de usufruir da escola pública mediante a 
opção pelo ensino profissionalizante”.

O modelo elitista da educação perdurou até 1959, momento 
em que liberais com apoio de estudantes e sindicalistas organizaram 
o Manifesto dos Educadores para defender a educação pública. “Esse 
propunha o uso dos recursos públicos unicamente nas escolas públicas 
e a fiscalização estatal para as escolas privadas” (LIBANEO, 2012, p. 
168). O ideário de escola pública de qualidade sempre foi negado às 
classes populares, o modelo de educação para o capital é a formação 
para o mercado de trabalho. 

No reino do capital, a educação é ela mesma uma mercadoria, 
Daí a crise do sistema público de ensino e pelo esmagamento 
dos cortes e recursos públicos. Talvez nada exemplifique melhor o 
universo instaurado pelo neoliberalismo, “tudo se vende, tudo se 
compra” “tudo tem preço” do   que a mercantilização da educação. 
(MÉSZÁROS, 2008,  p. 16).

Uma educação continuada e permanente não beneficia o Estado 
e nem o capital, uma vez que estes só conseguem se manter no controle 
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por meio das desigualdades sociais e da oferta do conhecimento 
de qualidade apenas para uma minoria. Couto (2015) ressalta que 
as condições de vida dos nossos alunos são reflexos das condições 
do trabalho imposto pelo atual modelo de desenvolvimento do 
capitalismo. O processo educacional sempre foi modificado de acordo 
com as questões políticas e econômicas do governo de cada período, 
visto que a forma de se educar, nada mais era, do que para atender as 
necessidades da classe dominante, da classe burguesa de cada época, ou 
seja, ensina-se aquilo que é fundamental à determinada classe. 

Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação 
dos diferentes grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim 
de habilitá-los técnica, social e ideologicamente para o trabalho. 
Trata-se de subordinar a função social da educação de forma 
controlada para responder às demandas do capital. (FRIGOTTO, 
1999, p. 26).

Em 1988, com a criação da nova Constituição Federal, as 
esferas pública e privada continuam medindo forças. A educação 
pública segue apresentando problemas, tais como baixos salários dos 
professores, precários investimentos financeiros por parte do governo e, 
consequentemente, falta de recursos e estruturas, enquanto a iniciativa 
privada, “ideologicamente, atacava o ensino público, caracterizado 
como ineficiente e fracassado, contrastando-o com a suposta excelência 
da iniciativa privada, mas ocultando os mecanismos de apoio 
governamental à rede privada” (LIBÂNEO, 2012, p. 169). O incentivo 
e financiamento do estado fornecido à rede privada em detrimento do 
baixo investimento na escola pública, além de fortalecer a primeira 
esfera, ainda contribuem para o perpetuamento de um  apartheid social 
que já era tão contundente. 

A falta de valorização financeira para com o setor educacional 
deixa-a impossibilitada de acompanhar as novas transformações 
da sociedade, ou mesmo sem capacidade de fazer frente aos novos 
desafios. Desde a Terceira Revolução Industrial, que ficou conhecida 
como Revolução da Informática, constituiu-se um tipo de Educação 
baseada numa maior autonomia, focada nas funções intelectuais, de 
qualificação, especialização, da própria necessidade da universalização 
e do desenvolvimento das potencialidades. Nesse movimento, há 
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exigência de uma nova configuração do trabalho do professor através 
de tecnologias da informação e da comunicação - TIC. Sua difusão 
no cenário educacional tem sido cada vez mais constante, mas nem 
sempre o professor tem a formação necessária para aulas com mediação 
tecnológica.

Os alunos de escolas públicas possuem realidades socioeconômicas 
bastante diversificadas, nem todos têm acesso às modernas ferramentas 
tecnológicas. Assim como as escolas que mesmo estando na mesma 
esfera, seja ela municipal, estadual ou federal, cada uma possui sua 
realidade com relação à infraestrutura, algumas são mais equipadas que 
outras. 

É preciso refletir sobre as intencionalidades do desmonte da 
educação no Brasil, pois desde a década de 90 os discursos neoliberais 
de privatização da educação básica ganham uma estrutura mais sólida. 
Nesse sentido:

A crise do sistema público de ensino, pressionado pelas demandas 
do capital e pelo esmagamento dos cortes de recursos dos 
orçamentos públicos. Talvez nada exemplifique melhor o universo 
instaurado pelo neoliberalismo, em que ‘tudo se vende, tudo se 
compra’, ‘tudo tem preço’, do que a mercantilização da educação. 
(MÉSZÁROS, 2008, p. 16).

A educação pública é sucateada e atacada pela onda do discurso 
neoliberal, em que o projeto de privatização buscar servir os interesses 
do mercado e do capital, adotando modelos únicos e padronizados 
como forma de controle político e ideológico. 

As questões expostas até aqui nos norteiam a entender a 
conjuntura atual, uma vez que a estrutura da educação brasileira é 
resultado de uma construção histórica. É preciso enaltecer os avanços, 
mas também enfatizar as lacunas, pois essas contribuem para que os 
desafios no processo de ensino-aprendizagem no momento da pandemia 
sejam ainda maiores. 

3  Ensino remoto e EAD como soluções emergenciais

A Covid-19 foi descoberta no final do ano de 2019 na China, 
rapidamente se alastrou por vários países do globo, alcançando todos 
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os continentes e trazendo consequências sociais, econômicas e políticas 
indiscutíveis. O ritmo de crescimento da doença é observado em todas 
as escalas e tornou-se motivo de preocupação por parte dos líderes 
mundiais e também da sociedade civil.  

No Brasil, a epidemia evidenciou várias fragilidades, inclusive 
no setor da saúde e da educação. O ritmo de contágio é bastante 
acelerado, junto a isso, temos um leque de informações, que no início 
eram muito mais difusas e pouco esclarecedoras, o dificultou e ainda 
dificulta a forma de prevenção.  O momento foi e é para acreditar e 
enaltecer a ciência e seus mais variados grupos de pesquisadores e seguir 
as recomendações da OMS.

No que diz respeito à escola, foi preciso reformular o seu processo 
didático-pedagógico com a suspensão das aulas presenciais, haja vista 
que a escola é um espaço de grande aglomeração. Diante dessa situação, 
os discursos sobre aulas com base em ferramentas tecnológicas passaram 
a dominar os sistemas educacionais, é possiblidade de implementação 
da Educação à Distância - EaD.  O Art. 1º do Decreto nº 9.057 (2017) 
ressalta que:

Art. 1º [...] considera-se educação a distância a modalidade 
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal 
qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento 
e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam 
em lugares e tempos diversos. (BRASIL, 2017).

Tal possiblidade foi questionada por educadores, educandos, 
pais e pesquisadores da área, uma vez que em um país com nível de 
desigualdades alarmantes, grande parte das nossas crianças e jovens 
não têm acesso à internet, ferramentas tecnológicas e o conhecimento 
necessário para lidar com elas. Essa realidade dificulta ou  impossibilita 
o acompanhamento das aulas no formato Ead. 

Para validar o cumprimento da carga horária escolar foi 
reorganizado o calendário anual como forma de solucionar a 
problemática da ausência de aulas presenciais a partir da disposição 
de atividades pedagógicas remotas que passou a dominar esse cenário. 



Jenerton Arlan Schütz  |   Rodrigo Guedes de Araújo (Orgs.)
74  

Como alternativa viável para não deixar nossos alunos totalmente 
desassistidos, ferramentas que eram utilizadas somente esporadicamente, 
tornou-se o único elo entre professor e aluno.

 O Brasil é um país que apresenta vasta extensão territorial, 
é diverso em características, sobretudo socioeconômicas e culturais. 
A proposta de aulas remotas não inclui a todos os alunos de forma 
democrática, pois desconsidera a realidade das distintas realidades, 
como das populações tradicionais, indígenas, caiçaras, entre outros.  De 
acordo com Arroyo (2017, p. 30):

Com esse estado de crença-descrença debatem-se os educandos, 
os educadores. Descrenças que tem raízes fora, na persistência 
de estruturas, nas relações de classe, gênero, raça, nas relações de 
produção na cidade e nos campos que não apontam superação 
do passado, mas que se reafirmam. [...] Relações estreitas, não 
superadas entre opressão e educação, entre estruturas sociais e 
escolares, entre a negação dos direitos humanos mais básicos e a 
possibilidade do direito à educação.

Em situações de crise, as classes populares e minorias são sempre 
as mais prejudicadas, o cenário instaurado expôs todas as disparidades 
sociais que dificultam o processo democrático do direito à educação, a 
qual uma significativa parcela da população não tem acesso aos serviços 
básicos a sua sobrevivência. No Art. 205, Título VIII da Ordem Social, 
Capítulo III: Da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção I da 
Educação ressalta que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, 
p. 123).

É atribuição do Estado a oferta da educação, e, portanto, este 
deve criar todos os mecanismos para que crianças e jovens tenham 
acesso a ela com qualidade e equidade. Devido às desigualdades 
sociais, entende-se que enquanto os alunos da rede pública com 
vulnerabilidades socioeconômicas estão impedidos de continuarem o 
no letivo, alunos da rede privada manteve suas atividades, uma vez que 
dispõem de recursos e estruturas necessárias.  Nesse sentido, ressalta-se 
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que as aulas por mediação tecnológica aumentam ainda mais os níveis 
de desigualdades existentes entre educação pública e particular. Para 
Freire, (2011, p. 65):

 Um dos piores males que o poder público vem fazendo a nós no 
Brasil, historicamente, desde que a sociedade brasileira foi criada, 
é o de fazer muitos de nós correr o risco de, a custo de tanto 
descaso  pela educação pública, existencialmente cansados, cair 
no indiferentismo fatalisamente cínico que leva o cruzamento 
dos braços. “Não o que fazer” é o discurso acomodado que não 
podemos aceitar. 

As aulas remotas têm sido um verdadeiro desafio, pois 
docentes e discentes tiveram, em tão curto espaço de tempo, que 
buscar alternativas para que as atividades continuassem mesmo em 
condições precárias. Essas adaptações exigiram esforços que não podem 
ser desprezados. A maioria desses profissionais não recebeu qualquer 
formação para o desenvolvimento dessas atividades. (GESTRADO, 
2020, p. 21. Segundo Freire (2008), as condições de trabalho na escola 
pública podem ser tão perversas que nem se move, o que se configura 
como um desrespeito e ofensa aos nossos educandos, docentes e a 
prática pedagógica. Mesmo assim, o professor nunca se deixou abater, 
e no momento atual não tem sido diferente. São comuns relatos de 
professores estarem excedendo a sua carga horária, ou seja, trabalhando 
mais, pois é preciso fazer gravação de aulas, mandar atividades para 
alunos, preencher relatórios e isso, com o mínimo de ferramentas 
disponíveis. Conforme Gestrado (2020, p. 21):

A situação é completamente nova e inesperada, ou seja, ninguém 
estava preparado para enfrentar os desafios que a pandemia nos 
impõe. O que a pesquisa nos mostra é que as redes públicas 
de ensino adotaram estratégias diversas, incluindo desde aulas 
remotas a suspensão das atividades letivas, passando por outras 
formas de interação com os estudantes. Os docentes foram 
convocados, na maioria dos casos, a realizarem seu trabalho de 
outra maneira, em outros contextos, inclusive virtual, adaptando 
suas atividades, desenvolvendo habilidades para lidar com novas 
ferramentas e metodologias para responder a essa situação 
inteiramente inusitada.

A pandemia modificou a rotina do trabalho docente, sendo 
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necessárias adaptações para a oferta de educação remota, o que envolve 
a infraestrutura tecnológica, conhecimento de informática, domínio e 
manuseio de plataformas digitais (que até então eram pouco usuais), 
bem como o acesso a uma conexão de internet de qualidade, entre 
outros fatores. 

Cabe enfatizar que muitos educadores, principalmente 
as mulheres, estão executando diversas funções, isto é, são mães, 
professoras, donas de casa e estão sobrecarregadas. Essa sobrecarga 
e o acúmulo de inúmeras atividades podem ocasionar problemas 
psicológicos, crises de ansiedades, stress, entre outras doenças. Assim, 
vale ressaltar, que é necessário avaliar em que condições os professores 
estão exercendo suas funções. 

Além disso, os recursos utilizados nem sempre estão sendo 
disponibilizados pelo Estado e para não deixar nossos alunos 
prejudicados, o professor faz uso de equipamentos pessoais, tais como 
computadores e celulares. Gestrado (2020, p.21) afirma que existe 
um grande comprometimento dos professores com seus alunos e 
isso “tem orientado a busca de meios para tornar a oferta educativa 
possível. Essa experiência pode significar um importante crescimento e 
amadurecimento profissional, mas ela também é geradora de tensões e 
angústias para os docentes”. 

Em meio a tais dificuldades ainda existem discursos contra a 
classe, pois sem saber da realidade do professor, existem aqueles que 
professam opiniões de que esses profissionais não estão trabalhando e 
estão recebendo seus salários sem exercer nenhuma atividade. Nesse 
sentido, tomamos como referência Freire (2008, p. 66) que diz que 
nossa resposta ao desrespeito à educação e ao trabalho docente é a 
“nossa luta política, consciente e organizada contra os ofensores”.  

As críticas ao trabalho docente e sua desvalorização no momento, 
podem ser cruciais para que discursos sobre a privatização da educação 
básica ganhe maior aprofundamento. “É provável, ainda, que como 
resultado dessa disputa quanto aos modos de realizar o ensino escolar 
resulte no acesso dos grandes grupos privados ao orçamento público 
da educação, motivo de cobiça e não de compromisso social, como 
fazem parecer”. (SANTANA FILHO, 2020, p. 12). Segundo o autor, 
o capital empresarial não enxerga a pandemia como uma crise, mas 
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como algo conveniente para ganhos futuros, ou seja, oportunidade de 
implantar no futuro o modelo de EaD em larga escala. 

As tecnologias da informação e comunicação estão se fazendo 
presentes na escola para sanar a crise criada pela Covid. No entanto, 
Leite (2015, p. 33) ressalva que “as Tecnologias da Informação e 
Comunicação na educação não são ferramentas neutras, são uma 
questão de didática”, ou seja, elas possuem sua eficiência, é a solução 
para o momento, mas é o professor que está adequando-as à sua 
metodologia de ensino, e, portanto não podem substituir o professor 
no processo cognitivo escolar. 

4 Considerações finais

A escola tem sua responsabilidade na discussão sobre o significado 
da cidadania que se faz presente na vida do aluno, através da organização 
social e democrática, pelas lutas e incorporações dos direitos sociais. 
Para cumprir a sua função, são necessários investimentos. Quando se 
analisa a evolução da sociedade, percebe-se que a escola pública continua 
atrelada a velhas estruturas e interesses do capital. Reflexões sobre essas 
questões são importantes para entender o cenário educacional atual, 
uma vez que os paradoxos entre políticas públicas e educação na prática 
são bastante evidentes. A Covid-19 lança-nos a pensar sobre os avanços 
do setor educacional no Brasil. As dificuldades do momento são reflexos 
de uma gama de problemas que veio se arrastando ao longo dos anos 
e são evidências do quanto a educação pública ainda não é prioridade. 

Para se obter maiores avanços no Sistema Educacional, é 
necessária uma Reforma Política, que cumpra a sua função social, que 
valoriza as especificidades, que consiga investir nas potencialidades a 
partir da assistência financeira, técnica, da valorização do docente, da 
sua formação continuada, para que em momentos de crise ocorra a 
democratização do conhecimento de forma igual para todos. Essa será 
uma forma de combate às desigualdades sociais. 

É preciso considerar também que as dificuldades encontradas 
para que milhares de jovens fiquem sem acesso ao conhecimento é 
resultado das desigualdades socioeconômicas que são reproduzidas 
historicamente e que só tem a beneficiar o sistema capitalista.  
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Diante das incertezas da conjuntura atual em tempos de 
pandemia, a educação escolar deve refletir em alternativas inclusivas, 
que não sejam apenas pelos meios tecnológicos, possibilitando ao aluno 
análises do cenário local-global através de informação e formação, 
que os ensinem os hábitos higiênicos e medidas de proteção contra a 
Covid-19 como parte do processo de construção do cidadão.

Pensando no pós-pandemia, dois pontos carecem de 
preocupação: o primeiro é em relação ao índice de evasão escolar, são 
milhares de jovens sem acesso as atividades remotas, sem acesso ao 
conhecimento e com ano letivo comprometido. Como alcançar esse 
aluno e trazê-lo de volta para o meio escolar? É necessário organização e 
planejamento. Além disso, o momento exigirá ética e solidariedade para 
com nossos educandos, pois muitos tiveram perdas de amigos, parentes 
ou pessoas próximas, assim precisarão encontrar na escola compreensão 
e acolhimento.

Outro ponto importante é a tomada de consciência de que o 
momento exige a adoção de ferramentas tecnológicas, bem como aulas 
online. É possível que futuramente muito pode ser questionado sobre a 
escola pública para que as atividades à distância sejam mais frequentes 
com instrumentos de ensino, o cenário já está posto, pois já é evidente 
a culpabilização da classe docente pelas limitações de sua prática neste 
período de pandemia.  O enfrentamento desses discursos será mais um 
desafio para o professor no pós-pandemia.

O que se pode analisar através da reflexão do panorama histórico 
da educação é que ainda precisamos de muita luta da sociedade civil, dos 
movimentos sociais, educandos e educadores para promover mudanças 
no sistema educacional público, tendo em vista que os problemas 
ainda estão presentes, tais como descaso do Estado na qual promove 
pouco investimento, falta de políticas públicas eficientes - tudo isso 
acarreta dificuldades de infraestrutura, falta de recursos, condições 
dignas e de salários para os professores. Tais problemas sempre foram 
alvo de discussões, mas no momento atual, na qual a escola precisa se 
reorganizar para atravessar a crise imposta pela Covid-19 ficou ainda 
mais evidente a fragilidade da nossa educação. 
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1 Introdução

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade 
educacional orientada para adultos e jovens que não 

completaram ou abandonaram a educação formal. Em 1966 foi 
promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei 93/94/96 
(Brasil, 1996) que determina em seu artigo 37 que, a EJA será destinada 
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria.

Os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos trazem consigo 
histórias de vida que muitas vezes os levam a querer buscar a alfabetização 
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ou até mesmo desistir desse processo.  São, na maioria das vezes, 
jovens que buscam um ingresso no mercado de trabalho ou adultos 
que procuram melhorias de vida através da leitura. Segundo Rodrigues 
e Dantas “A motivação do público da EJA vem da construção do 
conhecimento através da prática da educação popular, conscientizando-
os através das práticas pedagógicas usadas para a libertação e caráter 
crítico, social e individual de cada sujeito.” (2017, p. 2)

Esse estudo é de abordagem qualitativa, e a metodologia de 
trabalho adotada nesta pesquisa se deu através da observação e de 
uma roda de conversa, com os professores e alunos, com o objetivo de 
percebermos os motivos pelos quais esses alunos retornaram à sala de 
aula e quais as barreiras e dificuldades encontradas. Segundo Moura e 
Lima, a roda de conversa é uma forma de produzir dados, que permite 
a partilha de conhecimentos e experiências.

Diante desse estudo, percebe-se que os sujeitos da EJA trazem 
consigo motivações pessoais e também sociais que acabam por 
contribuir no seu processo de desenvolvimento enquanto educando 
dessa modalidade de ensino, visto que, eles se tornam alunos jovens 
e adultos que procuram a escola e almejam não só aprender as lições 
básicas, mas também usar o que aprendem no seu cotidiano. Então, fica 
visível que, ao voltarem para escola, esses sujeitos se sentem membros 
que são reconhecidos pela sociedade e buscam exercer os seus direitos 
e ter voz participativa nos lugares em que os seus direitos não estão se 
efetivando.

2 Caminhos metodológicos da pesquisa

Para a realização de pesquisas, a Educação de Jovens e Adultos 
se apresenta como um espaço muito rico e versátil, que possibilita a 
obtenção de conhecimento das mais diversas formas. Partindo dessa 
perspectiva e com o objetivo de compreender as motivações dos sujeitos 
da EJA para o retorno aos bancos escolares, realizamos uma pesquisa de 
campo em uma turma de EJA, que segundo Lakatos e Marconi:

Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 
espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no 
registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-los. A 
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pesquisa de campo propriamente dita “não deve ser confundida 
com a simples coleta de dados (este último corresponde à segunda 
fase de qualquer pesquisa); é algo mais que isso, pois exige contar 
com controles adequados e com objetivos preestabelecidos 
que descriminam suficientemente o que deve ser coletado” 
(TRUJILLO, 1982, p. 229). ( 2003, p. 186).

Para realização da pesquisa, utilizamos como instrumentos a 
observação que consiste em uma técnica de coleta de dados que consiste 
em ver, ouvir e examinar os fatos; e a roda de conversa que “[...] priorizam 
discussões em torno de uma temática  (selecionada  de  acordo  com  os  
objetivos  da  pesquisa)  e,  no  processo  dialógico,  as pessoas podem 
apresentar suas elaborações, [...]sendo possível se posicionar e ouvir o 
posicionamento do outro.” (FIGUEIRÊDO, QUEIROZ, 2012, p. 1)

A pesquisa foi realizada em Escola Municipal do município de 
Riacho de Santana- Ba. A referida instituição escolar disponibiliza de 
nove salas de aula, onde são ofertados o ensino fundamental II nos 
períodos matutino e vespertino, e EJA no período noturno, sendo que 
nessa modalidade estão matriculados 118 alunos.

A escola é dividida em 09 salas de aula, sendo que duas delas 
funcionam no período vespertino como turmas de EJA do ensino 
fundamental II, cinco funcionam no período noturno, sendo elas 
duas como EJA do ensino fundamental I e três como EJA do ensino 
fundamental II. A mesma dispõe de uma biblioteca improvisada, uma 
cantina, cinco banheiros, porém, não disponibiliza de refeitório e de 
sala de estudos.

Os professores da instituição escolar são da rede publica de 
ensino, sendo 16 na EJA, divididos da seguinte maneira: 4 no ensino 
fundamental I e 12 no ensino fundamental II, os mesmos trabalham 
seguindo a lei dos 2/3, na qual a professora titular trabalha três dias da 
semana e os outros 1/3 são de AC. Em nossa observação, acompanhamos 
1 professora titular, que trabalhou em dois dias dos que observamos e 
1 complementar.

3 Políticas educacionais e a Educação de Jovens e Adultos no Brasil

O campo teórico – metodológico da Educação de Jovens e 
Adultos conforme ressaltados por Soares, Giovanetti e Gomes (2007) é 



Jenerton Arlan Schütz  |   Rodrigo Guedes de Araújo (Orgs.)
84  

um campo carregado de complexidade e que exige um posicionamento 
claro cerca de suas principais políticas. Por esse entendimento, aqui 
tratamos de um breve recorte teórico no tocante ao histórico dessa 
importante modalidade de educação de jovens e adultos do país.

Nessa perspectiva, compreendemos que a modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) começa à se configurar na historia 
da educação brasileira a partir do inicio do século XX, quando houve 
uma mobilização social que tinha como objetivo acabar com as taxas 
de analfabetismo, e para isso, em 1915 criou-se a Liga Brasileira contra 
o Analfabetismo, visto que o mesmo era considerado uma praga que 
deveria ser exterminada.(STRELHOW, 2010)

Em 1934 criou-se o Plano Nacional de Educação que assegurava 
o ensino primário integral, obrigatório e gratuito as pessoas adultas. 
(STRELHOW, 2010) Sendo que, segundo Andrade (1997), só é 
possível falar da existência de uma política voltada para a educação de 
jovens e adultos analfabetos no Brasil a partir da década de 1940, visto 
que, foi a partir desse período que a EJA volta a ser uma prioridade, 
e antes dessa época, durante a Primeira República e o Império foram 
frequentes as referências ao ensino noturno de adultos.

Em 1952, foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural 
(CNER), para atender as populações que viviam no meio 
rural.20 E em 1958, com a realização do II Congresso Nacional 
de Educação de Adultos no Rio de Janeiro, começou-se a dar 
passos em direção da discussão de um novo método pedagógico 
utilizado na educação de adultos. (STRELHOW, 2010, p. 53).

Nessa época, conhecemos um dos maiores pedagogos do 
país, Paulo Freire, que chamava a atenção para a ideia de que o 
desenvolvimento educativo acontece contextualizado às necessidades 
essenciais das pessoas educadas, “com” elas e não “para” elas. Segundo 
Beisiegel (1984), quando o método Paulo Freire de Alfabetização 
foi levado à prática, envolvia a educação de adultos analfabetos no 
clima das tensões sociais no país (pré-militarismo) e, nessa época, a 
grande invasão do educacional pela atividade política, ou a intensa 
invasão da política pelos educadores marcavam a prática educacional 
em praticamente todas as suas realizações. Assim sendo, o método 
de Paulo Freire foi revogado dando início ao processo de apuração 
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de responsabilidades pela atuação “subversiva” desenvolvida na área 
da educação, que culminou na criação do Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (Mobral), pelo governo militar em 1967, que tinha o 
objetivo de alfabetizar para seguir as leis, procurando reestabelecer a 
ideia de que as pessoas analfabetas eram responsáveis pela situação de 
subdesenvolvimento do país.

Com a instauração da Nova República, em 1985, o Mobral 
é extinto e mais tarde, com a Constituição Federal de 1988 houve a 
garantia do ensino fundamental obrigatório e gratuito aos que não 
tiveram acesso na idade própria. Essa constituição prevê como direito 
que todos tenham acesso à educação e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB 9.394/1996) surge para reafirmar isso. A 
LDB apresenta a regularização da educação brasileira e na seção V do 
capitulo II afirma que a Educação de Jovens e Adultos será destinada a 
todos aqueles que não tiveram acesso a mesma na idade própria, sendo 
que:

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens 
e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas 
as características do alunado, seus interesses, condições de vida 
e de trabalho, mediante cursos e exames.§ 2º O Poder Público 
viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador 
na escola, mediante ações  integradas  e  complementares  entre 
si. § 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 
regulamento. (p. 30-31).

Deste modo, compreendemos a educação de Jovens e Adultos é 
uma modalidade de educação garantida por lei, que tem por objetivo 
garantir a educação para pessoas que não tiveram o acesso ou que o 
tiveram de forma insuficiente, e por isso não sendo alfabetizadas 
na idade própria. Porém, mesmo sendo garantida por lei, é uma 
modalidade historicamente desvalorizada e marcada pelo descaso do 
Estado no tangente as políticas educacionais.

A sociedade/comunidade em que vivemos exige que sejamos 
letrados, pois todos os dias todas as pessoas sentem a necessidade 
de ler e escrever porque estão rodeadas pela palavra escrita, então, 
alfabetizar jovens e adultos não é apenas ensinar a ler ou escrever, 
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mas possibilitar para que o adulto possa se desenvolver e se 
integrar no meio em que vive, seja em seu bairro, seu trabalho, 
sua cidade ou outros.

Porém, apesar do descaso do Estado para com a Educação 
de Jovens e Adultos, a mesma é de extrema necessidade, visto que 
segundo Gadotti (2006) “Os jovens e adultos trabalhadores lutam 
para superar suas condições precárias de vida (moradia, saúde, 
alimentação, transporte, emprego, etc.) que estão na raiz do problema 
do analfabetismo.” (p.31), sendo na EJA que os mesmos encontram os 
meios e força para superar essas condições.

Segundo Jamil Cury, relator do Parecer CNE/2000, a EJA 
carrega consigo três funções: Reparadora, pois busca a restauração de 
um direito a uma escola de qualidade que lhes foi negado; Equalizadora, 
já que possibilita a igualdade na inserção no mundo do trabalho e na 
vida social; e Qualificadora referente à educação permanente, sendo 
que essa função representa o sentido da educação de jovens e adultos.

O adulto, no âmbito da educação de jovens e adultos, não é o 
estudante universitário, o profissional qualificado que frequenta 
cursos de formação continuada ou de especialização [...]. Ele 
é geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles 
provenientes das áreas rurais empobrecidas, filho de trabalhadores 
rurais não qualificados e com baixo nível de instrução escolar 
(muito frequentemente analfabetos), ele próprio com uma 
passagem curta e não sistemática pela escola e trabalhando em 
ocupações urbanas não qualificadas, após experiência no trabalho 
rural na infância e na adolescência, que busca a escola tardiamente 
para alfabetizar-se ou cursar algumas séries do ensino supletivo. 
(OLIVEIRA, 1999, p. 59).

Segundo Santos (2009), os sujeitos da EJA apresentam perfil 
social, cultural e psicológico bem diferentes, uma vez que, enquanto o 
jovem busca concluir etapas da sua escolarização, seja para se inserir no 
mercado de trabalho ou para inclusão social, o adulto procura se inserir 
na sociedade letrada, visto que a ideologia dominante faz com que os 
mesmos se culpem pela condição de analfabeto. (COSTA, 2014)

Os educandos jovens são adolescentes com baixa autoestima, 
que não acreditam em si mesmos, e se diferem uns dos outros por 
fatores como: condição social; étnica e de gênero; inserção no mercado 
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de trabalho; orientação sexual e religiosa. Já o educando adulto carrega 
consigo múltiplas responsabilidades, medo de parecer ridículo e 
fracassar, ignorância, angustia, inferioridade, cansaço, falta de tempo e 
fadiga pelas responsabilidades sociais, além das limitações causadas pela 
idade: dificuldade na audição e visão; alterações do tempo de reação; 
alterações da capacidade de aprendizagem e de perspectiva. (SANTOS, 
2009). Por esse entendimento, Romão; Rodrigues (2011) afirmam que: 

O analfabetismo está umbilicalmente associado a condição de 
pobreza de um povo. Mesmo após cem anos de esforços para 
que a educação brasileira fosse universalizada, conta-se ainda, na 
atualidade, com quinze (15) milhões de pessoas analfabetas no 
Brasil, quase 11% da população, e seus maiores índices afetam 
indivíduos em faixas de quarenta e um (41) anos ou mais de idade.

Entretanto, Freire afirma que o sujeito da EJA é um ser que 
tem sua cultura, e não é um objeto a ser moldado pela educação. 
Nesse momento, é notório a compreensão de que se deve alfabetizar 
a partir de um contexto já vivenciado pelo mesmo, já que carregam 
consigo uma longa experiência de vida enriquecida por conhecimentos 
acumulados e conceitos formados sobre o mundo, tendo uma relação 
muito forte com o mundo do trabalho e com a comunidade em que 
vivem. (COSTA, 2014)

Pensar nos sujeitos da EJA é perceber que eles fazem parte de 
grupos sociais diferentes e que não tiveram acesso a escolarização. 
É reconhecer suas diferenças e com certeza, percebê-los como 
grupo heterogêneo e com suas especificidades para os quais o 
mundo ainda está se apresentando. [...] Os educandos da EJA são 
sujeitos portadores e produtores de conhecimento, de cultura, de 
saberes, sendo importante que reconheçam e valorizem enquanto 
pessoas. (SANTOS, 2009, p. 16).

Os alunos das salas de EJA são jovens, que em sua maioria busca 
concluir o ensino médio, para a inserção no mercado de trabalho, e 
adultos e/ou idosos, com histórias de vida semelhantes, que visam em 
sua maioria a alfabetização. As motivações desses sujeitos para o ingresso 
na EJA passam por razões particulares à integração na sociedade.

Segundo Siqueira, esses sujeitos buscam na maioria das vezes 
o ingresso no mercado de trabalho, que exige profissionais mais 
qualificados e escolarizados, sendo que os estudantes mais velhos sentem 
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falta da escolarização em suas atividades laborais. Buscam também a 
aquisição de conhecimentos, que é muitíssimo valorizado por quem 
está fora da escola, visto que os mesmos desvalorizam o senso comum; e 
visam ser exemplos para os filhos e/ou netos, pois acreditam que possam 
incentivá-los a continuarem estudando. Oliveira complementa isso ao 
falar da recuperação da autoestima como motivador, uma vez que ao 
receber o incentivo e respeito das pessoas ao redor, o estudante da EJA 
passa a se sentir bem ao voltar aos bancos escolares.

Eles estão entre os milhões de jovens e adultos que procuram a 
escola e almejam não só aprender as lições básicas como também 
usar o que aprendem no seu cotidiano. Ao voltarem pra escola, 
não só buscam aprender o que facilitará sua rotina diária, como 
também, se sentem membros reconhecidos pela sociedade que 
buscam exercer seus direitos e ter voz participativa nos lugares 
em que seus direitos não estão se efetivando, o que os leva a 
lutar pelo direito de uma vida digna, pautada nos princípios da 
cidadania democrática. Por isso, desejam saber como os conteúdos 
socializados na escola podem ajudá-los dentro e fora da mesma, 
ter vários olhares sobre o mesmo objeto e se apropriarem do 
mundo da leitura que proporciona conhecimento e sobrevivência 
de mundo. (COSTA, 2014, p. 16).

Trabalhadores do campo, taxistas, donas de casa, vendedores, 
diaristas, empregados domésticos, aposentados, entre outros, são alguns 
dos sujeitos da EJA, que são marcados pela exclusão e preconceito, por 
suas condições sociais e analfabetismo. Esses sujeitos procuram a EJA 
objetivando se sentir membros reconhecidos pela sociedade, para que 
possam, assim, exercer seus direitos e lutar para que os mesmos sejam 
estabelecidos onde não são, visto que para esses sujeitos apenas a escola 
irá garantir uma vida digna. Para além dos olhares estereotipados sobre 
os sujeitos da EJA, sendo educando ou educador, Arroyo (2014) afirma:

A presença de grupos populares, movimentos ou nas escolas 
trazem outras Pedagogias. Vítimas de processo histórico de 
dominação/subordinação trazem pedagogias de resistências. 
Trazem os contextos históricos, as relações políticas, culturais em 
que produzidos subalternos, mas também trazem, com maior 
destaque, as resistências e esses contextos e a essa relações sociais, 
econômicas, culturais, e pedagógicas. Por que essa história de 
resistências populares foi ignorada como uma historia de tensos 
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processos de formação/humanização de que foram sujeitos os 
grupos populares? A cultura da resistência faz parte constituinte 
da cultura popular latino-americana (ARROYO, 2014, p. 14).

Neste contexto, entendemos que a Educação de Jovens e Adultos 
tem sido uma dessas formas de resistências desses sujeitos, por acreditar 
que a Educação é direito social e cultural constituído, e que a partir de 
processos formativos escolares e não escolares são formas legítimas de 
garantia de direito para uma perspectiva de transformação social.

4 Dialogando com os dados da pesquisa

Todo e qualquer trabalho científico requer o rigor necessário 
de modo a garantir a qualidade da pesquisa, o respeito ético aos 
sujeitos participantes, bem como garantindo a lisura das informações 
coletadas. Este trabalho foi realizado a partir de uma turma de EJA, 
onde acompanhamos a professora titular da turma durante dois dias 
e uma professora complementar, que esteve presente em um dia. 
Durantes esses três dias estiveram presentes na sala de aula 2 homens e 
6 mulheres,  sendo que isso demonstra que historicamente a negação 
ao ensino escolar acometeu muito mais as mulheres, sendo isso um 
reflexo da sociedade sexista, já que as estudantes mulheres afirmaram 
que pararam de estudar em sua maioria por razões domésticas.

Nos depoimentos coletados ficou perceptível os traços de 
exclusão e de preconceito que esses sujeitos sofriam por serem 
analfabetos, e sofrem por terem retornado aos bancos escolares. Nessa 
perspectiva, Freire (2005, p. 09 apud ARAUJO; AMORIM; DANTAS, 
2016, p. 5-6) afirma que “[...] a sociedade que exclui dois terços de sua 
população e que impõe profundas injustiças à grande parte do terço 
para o qual funciona é urgente que a questão da leitura e da escrita seja 
vista sob o ângulo da luta política”, sendo que essa luta é feita através 
da busca pela educação, ao enfrentar os paradigmas historicamente 
excludentes que afetam jovens, adultos e idosos, através da negação da 
educação pública, gratuita  e de qualidade, negação essa que ainda se 
tem que lutar contra para que haja a valorização da EJA.

Os alunos dessa turma tem faixa etária de 27 anos à terceira 
idade, e isso demostra que as deficiências da Educação Básica Regular 
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acometeu várias gerações, ou seja, a educação foi negada as classes 
populares, a partir do momento em que não houve políticas públicas 
educacionais e sociais, que visassem a permanência dos estudantes 
nas escolas, fato esse que somado aos fatores pessoais de cada sujeito, 
acarretou no abandono escolar por partes dos participantes da pesquisa 
aqui abordados.

[...] as causas da evasão escolar vão desde a necessidade de trabalho 
do aluno, como forma de complementar a renda da família, até 
a baixa qualidade do ensino, que desestimula aquele a frequentar 
as aulas, via de regra inexistem, salvo honrosas exceções, 
mecanismos efetivos e eficazes de combate à evasão escolar tanto 
em nível de escola quanto no nível de sistema de ensino, seja 
municipal, seja estadual. A evasão escolar consiste, também, no 
não comparecimento dos alunos matriculados em sala de aula, 
sendo isso, uma das principais causas da repetência escolar, bem 
como desencadeando outros problemas como distorção idade/
série e o próprio abandono (DIGIÁCOMO, 2011, p. 1).

Sendo que, para os estudantes pesquisados, essa evasão durante 
a infância e adolescência, ocorreu por motivos como: necessidade 
de trabalhar, seja para ajudar a manter a família ou para conseguir 
independência financeira, sendo a primeira opção a mais corriqueira; 
ajudar a família em casa, em muitos casos os pais tinham que trabalhar 
e não tinha ninguém pra cuidar dos irmãos ou para fazer as atividades 
domesticas (lavar a roupa, cozinha, limpar a casa, etc.), por isso, no 
caso do grupo pesquisado, as mulheres paravam de estudar ou nem 
chegavam a ir a escola para realizar essas atividades; impedimento do 
marido, que não deixava a mulher estudar, nesses casos isso ocorria 
pois as mulheres se casavam jovens e eram ensinadas a obedecer aos 
maridos; falta de dinheiro, que impedia de comprar o material escolar, 
pois os mesmos eram difíceis de encontrar e caros; doença, no caso 
pesquisado um dos estudantes teve paralisia infantil quando criança, e 
isso o impediu de estudar, visto que não existiam politicas de educação 
inclusiva; e desinteresse dos alunos, que não viam sentido no que lhes 
era ensinado, uma vez que era descontextualizado e eles não sentiam a 
necessidade do conhecimento escolar em seu dia-a-dia.

Quando questionados sobre os motivos de que os fizeram 
retornar à sala de aula, os mesmos relataram variados motivos, que 
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separamos em três categorias: Relações Familiares; Independência; e 
Aquisição de Conhecimentos.

Na categoria das Relações Familiares estão o incentivo da família, 
visto que para os estudantes da EJA o emocional é um grande fator de 
motivação, pois aumenta a autoestima, e isso é algo diretamente ligado ao 
apoio familiar; e o desejo de ajudar os filhos com as atividades escolares, 
pois sentiam vergonha de não conseguir responder as atividades com 
os filhos antes de começar a estudar, além disso demonstravam sentir 
medo dos filhos desistirem dos estudos por falta de incentivo. 

A categoria da Independência foi a mais destacada através das 
motivações citadas, que foram: conseguir usar o celular, ler bulas de 
remédios, entender o vencimento dos produtos, e poder viajar sem 
o medo de se perder, uma vez que, para os mesmos não poder fazer 
essas ações era motivo de vergonha, porém, assim que adquirem essa 
capacidade a educação toma sentido e a escola passa ser percebida.

A ultima categoria, Aquisição de Conhecimentos, dialoga com 
todas as outras, pois é a aquisição que possibilitará o alcance dos objetivos 
que motivam os estudantes da EJA. Assim sendo, é importante destacar 
que esses estudantes desejam aprender a ler e escrever para integrar na 
sociedade letrada, para isso é necessário que, segundo Costa (2014), o 
estudante tenha acesso ao:

[...] saber sobre os determinantes que direcionam as mudanças 
sociais, como funciona o sistema vigente, quais direitos possuem 
frente a esta sociedade, pois já que cumprem seus deveres podem 
usufruir dos seus direitos de educação, moradia, alimentação 
saúde e segurança de qualidade. Para tal, os educandos da EJA, 
sujeitos da sociedade precisam aprender sobre o conhecimento 
científico historicamente acumulado, questionar e refletir sua 
realidade frente a este conhecimento, e promover a mudança das 
realidades desumanizadoras a sua volta. (COSTA, 2014, p. 10).

Apesar dessas motivações os alunos afirmaram que as dificuldades 
encontradas para conseguir a permanência são muito grandes, visto que, 
é desgastante conseguir conciliar o estudo com a família e o trabalho, 
especialmente para mulheres que trabalham e ainda precisam realizar 
tarefas domésticas. Apesar disso, os mesmos demonstram serem muito 
esforçados e interessados no processo de aprendizagem, e quando sente 
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dificuldade em algum conteúdo eles continuam praticando e estudando 
até compreender o assunto. Neste aspecto, Calháu (2011) diz que: “há 
muito de fala da dificuldade das pessoas jovens e adultas que buscam 
a escola tardiamente de a enfrentarem para tornarem-se sujeitos da 
escrita, que apesar disso, não existem índices de que essa constatação 
tenha trazido clareza á questão”.

Sendo por isso a necessidade de uma Educação de Jovens e 
Adultos de qualidade, e que atenda as necessidades pessoais, sociais 
e psicológicas dos estudantes, na qual se tenha consciência de que os 
estudantes da EJA valorizam muito o conhecimento disseminado na 
escola, por isso, o mesmo quando passado de acordo a realidade desses 
sujeitos, poderá realizar a transformação social que o estudante, ao 
procurar a EJA, almeja.

5 Considerações finais

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) começou a se constituir a 
partir do início do século XX, quando se percebeu que o analfabetismo 
era um fator de impedimento no desenvolvimento do país, sendo assim 
visto como uma praga que deveria ser exterminada. e por isso começou 
uma mobilização político-social, que tinha como objetivo acabar com 
as taxas de analfabetismo.

Porém, é somente com a Constituição de 1988 e a LDB de 
1996, que a educação passa a ser regularizada e se torna obrigatória 
para todos os sujeitos. A LDB apresenta a regularização da educação 
brasileira, e na seção V do capitulo II a mesma apresenta a lei para 
o desenvolvimento da EJA, na qual fica assegurado as oportunidades 
educacionais apropriadas, considerando as especificidades de cada 
aluno, em caráter pessoal, social e cultural, além disso o poder público 
deve garantir políticas públicas, que estimulem o acesso e a permanência 
do jovem e do adulto na Educação de Jovens e Adultos.

O maior objetivo da Educação de Jovens e Adultos é garantir 
a educação pública, gratuita e de qualidade para aqueles que não 
tiveram acesso, ou o tiveram de forma insuficiente na idade própria. 
Sendo assim, para alcançar esse objetivo a EJA assume as funções de 
reparadora, equalizadora e qualificadora. Tais funções são assumidas 
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por causa dos sujeitos da EJA, que carregam consigo um conhecimento 
de mundo muito rico e vasto, e por isso os mesmos apresentam um 
perfil social, cultural e psicológico diferente dos estudantes do ensino 
regular. 

Além disso, as motivações dos estudantes da EJA para o ingresso 
e permanência na escola também são diferentes, sendo a inserção 
no mercado de trabalho, anseio de cursar o ensino médio - sendo 
normalmente uma pretensão dos jovens - , satisfação pessoal - no 
sentido de recuperação da autoestima e de não mais passar vergonha 
em público - e aquisição de conhecimentos, os motivos mais abordados 
por teóricos que estudam os sujeitos e as suas motivações. É possível 
perceber que tais motivações são reflexo da construção histórica-social 
da sociedade brasileira, que considera o conhecimento técnico-cientifico 
o mais importante, desvalorizando o conhecimento popular, tornando 
assim o acesso ao mercado de trabalho e aos meios sociais um privilégio 
daqueles que tem escolarização.

A pesquisa teve como resultados: que as mulheres são a 
maioria entre os estudantes, sendo isso reflexo de uma sociedade 
sexista e machista, que os sujeitos pesquisados sofreram e sofrem com 
o preconceito, sofreram quando não sabiam ler, pois eram mal vistos 
pela sociedade, e sofrem pois muitos menosprezam o fato dos mesmos 
terem voltado a estudar; que a evasão escolar nos casos pesquisados 
ocorre por fatores externos, a falta de investimento em políticas 
educacionais pelo Estado, e pessoais, necessidade financeira e familiar; e 
que os motivos para retorno a escola perpassam por Razões Familiares, 
sendo elas o incentivo da família e o desejo de ajudar os filhos com as 
atividades escolares; Independência, sendo essa conseguida através de 
conseguir usar o celular, ler bulas de remédios, entender o vencimento 
dos produtos, e poder viajar sem o medo de se perder; e Aquisição de 
Conhecimento.
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1 Apresentação 

Este trabalho analisa as contribuições do Curso de 
Especialização em Alfabetização e Letramento, 

considerando a importância do referido curso para a formação docente. 
A especialização foi realizada na Universidade do Estado da Bahia – 
UNEB, Campus XVII, situado na cidade de Bom Jesus da Lapa – BA. 
A compreensão é que a realização do curso de pós-graduação, em que 
foi possível refletir diversas perspectivas teóricas e metodológicas sobre 
alfabetização e letramento, tenha proporcionado contribuições para o 
processo formativo das cursistas.

Consta no Projeto do curso que um dos fatores que motivou 
a oferta da pós-graduação lato sensu foi a constatação de que os 
profissionais que atuam nos anos inicias têm dificuldade de compreender 
as especificidades dos processos de alfabetização e letramento. Assim, 
o objetivo geral desta pesquisa foi analisar as contribuições do curso 
de Especialização de Alfabetização e Letramento para a formação das 
cursistas. 

Visando a análise do problema: quais as contribuições do curso 
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de Especialização de Alfabetização e Letramento para a formação das 
cursistas?  Para um melhor entendimento da pesquisa foram formuladas 
as seguintes questões norteadoras: O que significou para as cursistas a 
realização do Curso de Pós-Graduação em Alfabetização e Letramento? 
A proposta do curso cumpriu seus objetivos almejados? 

Com foco no tema em estudo, a opção foi pela pesquisa 
qualitativa, por ser considerada uma abordagem flexível, que permite 
inserir aspectos culturais e sociais, indenitários e experiências dos 
indivíduos que fazem parte da pesquisa. Os instrumentos utilizados 
para a coleta de dados foram: análise documental e a entrevista 
semiestruturada. 

A pesquisa contou com a participação de 04 cursistas, uma delas 
trabalha na Secretaria de Educação de Bom Jesus da Lapa, duas atuam 
em sala de aula e a outra, embora não atue na área de educação, sempre 
se encontra envolvida com projetos de formação de jovens e adultos. 
A escolha das participantes teve como critérios a disponibilidade em 
participar e o envolvimento no decorrer do curso. Foi escolhido o 
memorial, como um gênero para o registro das cursistas, onde puderam 
anotar as suas reflexões sobre o curso, expectativas, emoções, sucessos 
e dificuldades. 

O artigo apresenta três sessões na primeira a apresentação, na 
segunda, um breve diálogo entre teóricos e a proposta do curso, na 
terceira parte contamos com a análise dos dados e, por fim, realiza-se 
uma reflexão final do trabalho.

2 Alfabetização, letramento e perspectivas da Pós-Graduação 

A proposta da pós-graduação lato sensu em Alfabetização 
e Letramento apresenta em seu objetivo geral, já destacado no item 
anterior, que o curso se fundamenta nas teorias do socioconstrutivismo 
e focaliza a formação continuada levando em consideração a 
alfabetização e letramento como dois processos indissociáveis. Segundo 
Rojo (1997), a perspectiva socioconstrutivista vygotskiana de ensino/
aprendizagem tem como ponto fundamental a interação social e, no 
caso da escola, destacam-se as intervenções pedagógicas na construção 
dos conhecimentos e no domínio da linguagem escrita. 
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Sob o ponto de vista do ensino/aprendizagem, considerar 
a linguagem como interação é evidenciar entendimento do seu 
caráter social, aspecto que ganha destaque nas atuais pesquisas sobre 
alfabetização e letramento. De acordo com Koch (1997, p. 09-10), a 
linguagem como lugar de interação “possibilita aos membros de uma 
sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos 
semelhantes reações e/ou comportamentos, levando ao estabelecimento 
de vínculos e compromissos anteriormente inexistentes”. Esse 
entendimento privilegia como característica primordial o aspecto 
dialógico da linguagem.  

Com base no exposto, valorizar o aspecto dialógico da linguagem 
(BAKHTIN, 2013), significa reconhecer a sua natureza social, isto é, 
considerar que o indivíduo sofre influência significativa do contexto 
histórico, social, cultural etc. que vivencia. Portanto, ao mesmo tempo 
em que o indivíduo atua como produtor de linguagem, está também se 
construindo como ser humano. 

Essa perspectiva se insere na concepção de prática pedagógica 
dialógica, para a qual sempre há troca de saberes. Para Kleiman (2006), 
é fundamental formar professores como agentes de letramento, isto 
é, que possa inserir os alunos nas práticas de letramento em contexto 
escolar.

Na proposta do curso é descrito que os letramentos na maioria 
das vezes ainda não são incorporados na cultura docente e na cultura da 
escola., No Projeto do curso (UNEB – DCHT/ Campus XVII, 2015, 
p. 15) foi constatado o seguinte: 

As professoras das escolas afirmam que “aprenderam a alfabetizar 
na prática”, na relação com as crianças e com os colegas, a partir 
das memórias de como foram alfabetizadas e que não se lembram 
de ter estudado nada específico da área no curso de graduação.

Ao analisar, fica a percepção de que as práticas pedagógicas de 
docentes, em muitos casos, são pautadas nas experiências de infância 
e na experimentação contabilizando os acertos e erros no processo de 
ensino-aprendizagem.



Jenerton Arlan Schütz  |   Rodrigo Guedes de Araújo (Orgs.)
100  

3 Revelando os olhares das cursistas sobre a relevância do Curso 

Ao longo do curso, várias experiências vão sendo (re) construídas 
pelos cursistas as quais formam relatadas desde a as expectativas e as 
contribuições

Entre as expectativas das cursistas é relatado o seguinte: 
Adriana relatou que sempre teve o interesse em atuar como professora 
alfabetizadora; Maria narra que: “poder entender os processos e 
especificidades da alfabetização no momento era importante, por permitir 
ter mais segurança ao realizar as formações dos professores participante do 
PNAIC”. a cursista relata que desde 2012 faz parte da organização das 
formações do PNAIC, a ocasião lhe permitiu conviver com as teorias 
e práticas dos professores da rede Municipal de Bom Jesus da Lapa lhe 
servindo de estimulo para participar da pós-graduação.

Alice considera que a motivação para enfrentar as adversidades 
e fazer parte da Especialização em Alfabetização e Letramento foi ser 
consciente que quem atua na área da educação não pode parar de 
estudar, e ainda considerou as palavras de Freire (2018) o conhecimento 
do professor não se encontra pronto e acabado. 

3.1 Desvelando as contribuições do curso para as práticas pedagógicas das 
cursistas

Prática pedagógica é aqui entendida dentro de uma concepção 
dialógica, na qual sempre há troca de saberes, o ato de ensinar é entendido 
como algo muito mais complexo do que transferir conhecimento, é 
algo que envolve intencionalidade de ensino, escolhas metodológicas, 
ato de pesquisa e a relação dialógica entre professor e aluno.

 Segundo Oliveira (2002), Prática Pedagógica é entendida 
como uma prática social complexa, acontece em diferentes espaços/
tempos da escola, no cotidiano dos professores e alunos envolvidos e de 
modo especial na sala de aula, mediada pela interação professor-aluno-
conhecimento. Assim, , compreender como as cursistas fizeram essa 
relação entre os conhecimentos vivenciados na pós-graduação com a 
suas práticas vivenciadas no cotidiano da sala de aula. 

Adriana relata no memorial que todas as vivências do curso 
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relacionadas as disciplinas, as trocas de experiências, os conhecimentos 
teóricos, as discussões, as reflexões proporcionaram uma atitude crítico-
reflexiva diante da sua prática docente. 

A partir das reflexões oportunizadas, possibilitou superação de 
preconceitos relacionadas às práticas tradicionais, reconhecer as reais 
necessidades da alfabetização, perceber o aluno como nosso guia, para 
sabermos enquanto alfabetizadores que caminhos devemos andar 
(fragmento retirado do memorial de Adriana, 10/01/2018).

Para Adriana, as reflexões na docência são aspectos importantes 
para mudança de atitudes, na busca de novos conhecimentos, para 
rever as metodologias em uso. A cursista Maria considerou que a pós-
graduação lhe trouxe mais segurança para discutir, para apresentar aos 
professores novas contribuições, novos conceitos, novos pontos de vistas 
tanto da alfabetização, como dos métodos de alfabetização. A cursista 
relatou o que mais lhe dá prazer ao buscar nas suas memórias foram 
os debates sobre as especificidades da alfabetização, o conhecimento 
sobre os métodos, e que passou a compreender que não existe um único 
método de alfabetização, que não existem receitas para alfabetização de 
crianças e jovens. A cursista ainda faz considerações 

Aprendi muito com a professora ‘Debora’, com a professora ‘Sônia’, 
letramento como a professora ‘Elvina’, descobri coisas novas também, 
houve conteúdos que eu jamais tinha ouvido falar, como os tipos de 
letramentos foi uma surpresa para mim, o autônomo e letramento 
ideológico (fragmento retirado do memorial de Maria, 22/02/2018).

Para Aline, “a disciplina que mais me marcou no curso foi 
Alfabetização e linguística porque essa disciplina trouxe vários conceitos 
que são inerentes à alfabetização, e falou muito sobre linguística”. A 
cursista denota que no decorrer do curso houve um aprendizado muito 
significativo, passou a compreender que o alfabetizador precisa ter o 
domínio dos conceitos inerentes a alfabetização e considerou ainda 
que antes do curso não tinha esses conceitos solidificados. A cursista 
ainda afirma “ter consciência desses conceitos fica mais fácil ter domínio da 
prática pedagógica”.

Como relação a sua prática pedagógica, a cursista Alice 
considerou que: 

O curso trouxe um novo olhar sobre os processos de alfabetização, 



Jenerton Arlan Schütz  |   Rodrigo Guedes de Araújo (Orgs.)
102  

proporcionou uma visão diferenciada, a partir do curso passei a 
entender processos de alfabetização e letramento da criança como 
um processo muito mais amplo e complexo e que em alguns casos 
o professor tem um olhar muito limitado em relação ao processo de 
aquisição da escrita pela criança (fragmento retirado do memorial de 
Alice, 15/02/2018).

Alice considerou que em algumas práticas de alfabetização, as 
atividades são extremamente mecânicas e tendem, a engessar o processo 
de aquisição da escrita pela criança. “Para mim, pesquisadora e participante 
do curso, foi a descoberta de um universo novo, novos conceitos foram por 
mim apreendido e sem dúvida me consolidou como alfabetizadora”. Assim 
compreendo que o curso proporcionou um benéfico significativo para 
atuação pedagógica das cursistas.

Com relação a expectativas das cursistas ao procurarem 
participar do curso de Especialização em Alfabetização e Letramento 
foi apresentado no memorial da cursista Adriana:

As contribuições do curso foram inúmeras. Permitiu perceber 
o processo de alfabetização e letramento como procedimentos 
indissociáveis e indispensáveis para a construção do conhecimento 
da lecto-escrita e seu uso social; possibilitou conhecer a história da 
alfabetização e a evolução da escrita; propiciou analisar as diferentes 
dimensões da alfabetização e a apropriação da linguagem escrita; 
permitiu compreendemos os pressupostos teórico-epistemológicos e 
consequências metodológicas nas concepções de alfabetização ao 
longo da história da alfabetização; deixou compreender os métodos 
e processos de alfabetização (fragmento retirado do memorial de 
Adriana, 10/01/2018).

Assim, Adriana traz à tona as experiências vivenciadas no 
curso, proporcionando um momento de análise importante sobre as 
contribuições oferecidas. A especialização possibilitou crescimento 
e amadurecimento importantes para a prática docente, permitindo-
lhe construir uma prática pedagógica respaldada na consciência e na 
segurança do seu fazer pedagógico. 

Ainda se referindo ao processo de aquisição da leitura e escrita, 
a cursista Adriana dá ênfase às diferentes dimensões da alfabetização, o 
estudo dos métodos e processo de alfabetização. Leva-nos a relacionar 
com a fala de Soares (2016, p. 30) “uma só faceta de uma pedra 
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lapidada não é a pedra; um só componente – faceta – do processo de 
aprendizagem da língua escrita não resulta no produto”. Quer dizer, o 
processo alfabetização não se resume em um único caminho, pois as 
facetas que envolvem o processo de alfabetização são muitas, tais como: 
faceta linguística, faceta interativa, faceta sociocultural entre outras 
questões importantes que envolvem a aprendizagem da leitura e escrita. 

O que se observou é que, ao longo do curso, os professores 
exploraram essas facetas do processo e foram apresentando como 
a própria cursista relata o processo de alfabetização e letramento 
estabelecendo uma relação entre teoria e prática pedagógica. A cursista 
Adriana ainda considera em seu memorial: 

O curso nos fez sentir parte integrante da universidade, por 
meio do Seminário Alfabetização e Letramento: ‘Desafios na 
contemporaneidade, realizados pelos alunos com a participação do 
departamento. Foi uma tentativa de trazer a nossa discussão para 
compartilhar com a comunidade acadêmica e todo município, no 
intuito de contribuir para melhoria do ensino. Não tem como deixar 
de falar aqui, dos momentos de trocas com os colegas. Houve troca de 
experiências, materiais, maneiras de lidar com os alunos. Também 
compartilhamos preocupações, angústias, medos e desafios (fragmento 
retirado do memorial de Adriana, 10/01/2018).

Na fala da cursista, aparece como uma contribuição 
importante a realização do Seminário Alfabetização e Letramento: 
desafios e possibilidades na contemporaneidade, realizado pelos cursistas 
e a coordenação do curso. Foi um evento relevante para partilha de 
saberes com os professores do município, uma troca significativa de 
conhecimentos, que permitiu dialogar sobre as práticas de alfabetização 
e letramento, vivenciando experiências variadas, não só com os colegas 
de sala como também com o público de fora da sala de aula. 

De acordo com Tardif (2014, p. 68) “o desenvolvimento do 
saber profissional é associado tanto a suas fontes e lugares de aquisição 
quanto aos seus momentos e fases de construção”. Assim, consideramos 
que as experiências partilhadas entre professores acarretam um 
aprendizado significativo, pois as trocas de experiências proporcionam 
o alargamento das práticas pedagógicas. Como Freire (2018, p. 95) nos 
esclarece: “ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os 
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. O seminário, a 
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partilha de experiências, significou uma prática dialógica em que todos 
compartilharam conhecimentos e experiências, proporcionando um 
amadurecimento.

Maria pondera que as contribuições foram muitas, que as 
descobertas no decorrer do curso proporcionaram-lhe se apropriar de 
alguns conceitos e que ao mesmo tempo lhe assustaram ao perceber 
que há muito a aprender para de fato ser considerada um especialista 
em alfabetização e letramento, ainda relata que durante as reflexões 
sobre fonologia e a fonética trouxeram a compreensão que o professor 
alfabetizador precisa estudar para compreender as necessidades de 
cada criança na elaboração de hipótese de escrita para não atropelar os 
processos de aquisição da escrita e leitura pela criança. Para Maria: 

A Especialização em Alfabetização e Letramento foi um divisor de 
águas na minha vida profissional. É evidente que o conhecimento não 
está pronto e acabado, jamais iria esperar sair desta especialização de 
forma plena em meus conhecimentos em alfabetização e letramento. 
Tenho a convicção que temos sempre algo a aprender. No entanto, 
o curso me proporcionou a clareza de quais conhecimentos tenho 
que estar sempre buscando para poder trabalhar com efetividade a 
alfabetização e letramento de crianças e jovens (fragmento retirado 
do memorial de Maria, 22/02/2018).

Considerar que “a Especialização em Alfabetização e Letramento 
foi um divisor de água na minha vida profissional”, que as contribuições 
foram significavas mais ainda quando a cursista remete que o curso 
proporcionou clareza, reconhecendo que sempre se tem o que aprender 
e que agora sabe buscar. Essa fala é importante, ao considerar que o 
conhecimento não está pronto e acabado e, também, analisar que o 
processo de alfabetização não pode ser considerado uma receita pronta 
que o alfabetizador aplicará.  

Alice apresenta em seu memorial que as contribuições foram 
inúmeras, permitindo lhe realizar uma reflexão acerca do processo 
de aquisição da leitura e escrita das crianças, bem como suas fases e 
evoluções:

Para um profissional alfabetizador, conhecer os níveis de aquisição 
da escrita e saber como trabalhar com as crianças nessa fase da 
aprendizagem é fundamental e indispensável, pois, esse profissional 
tem a responsabilidade de ajudar e oferecer mecanismos e ferramentas 
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para que essa criança evolua de um nível para outro (entrevista da 
cursista Alice, 05/03/2018).

Com isso, foi possível evidenciar que, ao longo do curso, os 
professores exploraram as facetas do processo e foram apresentando 
como a própria cursista relata o processo de alfabetização e letramento 
em seus desdobramentos para melhor compreender o desenvolvimento 
como um todo. Alfabetizar letrando, conforme Soares (2016), é 
trabalhar de forma integral o processo de aquisição da escrita explorando 
as facetas interativas, facetas sociointeracionista e a faceta linguística. 
Esses são processos que o alfabetizador deve realizar de forma integrada 
ao desenvolver sua prática. 

4 Algumas considerações

No decorrer das reflexões tecidas neste artigo, considerando as 
características do curso e as considerações das cursistas sobre a pós-
graduação, são apresentados dados significativos que contemplam o 
objetivo deste trabalho. Assim, as reflexões aqui tecidas permitiram um 
olhar sobre as reais contribuições e limitações do curso e se o mesmo 
supriu as expectativas das cursistas. 

Ao realizar uma análise das falas das cursistas o que se evidencia 
que os motivos para a procura pelo curso circundam em torno das 
expectativas de compreender os processos envolvidos na aquisição 
leitura e escrita pela criança, como também uma expectativa em relação 
aos métodos de alfabetização o que são e como atuar de forma crítica 
no desenrolar do processo de alfabetização.

  No que tange as limitações do curso, o que se observa é que 
dificilmente um curso pode ser considerado ótimo em tudo. Sempre 
terão algumas limitações que podem ser melhoradas. Na análise das 
cursistas surge uma insatisfação em torno dos componentes curriculares 
Dificuldade de Aprendizagem da Leitura e Escrita e Alfabetização 
Matemática, bem como necessidade de mais atividades práticas. 

As limitações em relação ao componente Dificuldade de 
Aprendizagem da Leitura e Escrita focam em questões como: a 
realização de um trabalho em que se aliaria a teoria com a prática, ter 
sido fundamentado mais em teóricos do que na própria experiência 
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da docente. Em relação ao componente Alfabetização Matemática, 
foi relatada uma insatisfação com relação aos textos que o docente 
apresentou em sala de aula e a necessidade de aliar a teoria com a 
prática. São análises que partem da subjetividade das cursistas.

Quanto às contribuições, o que se percebe é que todas as cursistas 
consideram que o curso foi decisivo para suas práticas pedagógicas, 
foram apreendidos conceitos importantes sobre os processos de 
aquisição da escrita, o curso ainda contou com materiais pedagógicos 
importantes, fundamentados em autores de renome, algumas 
disciplinas conseguiram realizar a interdisciplinaridade, surtindo bons 
efeitos. A realização do seminário Alfabetização e Letramento: desafios 
e possibilidades na contemporaneidade proporcionou um espaço de 
discussão, reflexão e socialização. Assim se transformou em momentos 
ricos de trocas de experiência, de conhecimento, possibilitando maior 
interface entre pesquisadores, estudantes universitários e professores da 
educação básica.
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1 Introdução

A Educação como direito legalmente constituído tem 
sido historicamente a busca das classes minoritárias que 

tem visto na educação espaço de formação das relações humanas e 
sociais. Por esse entendimento, o presente trabalho tem na sua gênese 
a preocupação de identificar a constituição do direito a Educação 
Inclusiva  nos princípios legais vigente no Brasil. Tendo como objetivo 
analisar as prática educativas como crianças e adolescentes com altas 
habilidades dentro da escola pública. 

A construção desse trabalho partiu de estudos acerca da 
educação enquanto direito de todos, com ênfase a educação inclusiva. 
E o processo metodológico utilizado para essa elaboração se deu por 
uma abordagem eminentemente qualitativa, e de cunho bibliográfico 
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com leitura e estudos de livros e artigos científicos que tratam dessa 
abordagem. Por concluir esse, considerando todo o processo de leitura, 
estudo e elaboração desse trabalho podemos considerar que ainda existe 
inumeros incompreensões e mitos acerca dos processos de aprendizagens 
e desenvolvimentos das crianças com altas habilidades e superdotação, 
sendo necessario a superação dessas incompreensões. 

Para tanto, e consideramos neccessário de dois importantes e 
dessaciaveis pontos e/ou aspectos, primeiro a superação do equívoco e 
dos mitos acerca do processo de aprendizagens das crianças e adolescentes 
com altas habilidades e superdotação. As sujeitos da educação inclusiva, 
além de suas capacidades de aprendizagens, eles também necessita de 
orientação e acompanhamento acerca de novas apresndizagesn, bem 
como da boa modelagens de novos experiementos educacionais. 

O segundo aspecto a ser considerado no processo de 
aprendizagem das crianças com AL/SD é a formação dos profissionais 
da educação inclusiva seja um caminho importante a ser considerado 
na garantia do direito a educação das crianças com altas habilidades, 
visto que esses educadoras são importantes condutor de mecanismos 
pedagogicos e de formação escolar dessas crianças.

2 A Escola Pública como Direito de todos

A luta social pelo direito ao direito de acesso à educação pública 
tem ganhado notoriedade na pauta tantos movimentos sociais, tanto 
pela sociedade civil que tem travado o debate na defesa da educação de 
qualidade e para todos.

A escola como espaço de construção das relações sociais e da 
formação humana tem ganhado diferentes concepções e entendimento 
acerca da formação de todas as pessoas, seja ela pobre, rica, negra, 
amarela, indígena ou quilombola. Essa nova abordagem de ver e 
conceber a escola/educação surge enquanto processo histórico de luta 
das classes minoritárias que com compreender a educação escolar como 
direito de todos, que tem busca através dos mecanismos de luta e 
jurídicos a garantia e efetivação desse direito.

Esse entendimento aparece marcadamente em vários artefatos 
legais (leis, decretos e resoluções) quando trata da educação como 
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direitos de todos. Em Brasil (1988) destaca esse direito:

O artigo 205 da Constituição Federal de 1988: « 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho».

A Constituição Federal como carta magna preconiza o direito 
a educação como instrumento de garantia de acesso para a busca do 
livre exercício da cidadania e das relações de trabalho. Sob olhar dos 
aspectos de princípios e valores de igualdade que entre as pessoas, esse 
direito a educação foi instituído pela Carta Magna de 1988. Assim, 
também importante destacar a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) como importante instrumento legal que maneira 
contundente reitera o direito a educação já promulgado na Constituição. 

Esses dois importantes instrumentos legais que regimenta 
o direito social e político constituído apontam a Educação como 
ferramenta é necessária e importante na vida de todas as pessoas. E 
para além da compreensão jurídica e institucional quanto a esse direito, 
também vale reiterar que a busca pelo direito e acesso a educação por 
parte dos segmentos e das camadas populares tem si dado pela forte 
compreensão de todas as formações de relações humanas perversa pelos 
processos formativos seja ele escolar ou não escolar.

Por essa linha de pensamento, e considerando as diferentes 
concepções de educação utilizada pelos mais diferentes seguimentos 
da sociedade, os processos históricos das lutas sociedade que esses 
segmento indígena, quilombola, camponeses, pessoas com deficiência 
e/ou com altas habilidades tem ocupado os espaços da escola como 
direito legalmente constituído.

3 Garantia a educação a todos: Direito à educação inclusiva

O direito a educação a todos segmentos e grupos sociais 
conquistado pelos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira 
é uma das principais marcar no tocante a conquista pela educação 
pública de qualidade de para a todos, especialmente para pessoas da 
educação inclusiva.
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Contudo, se faz necessário primeiramente situar os conceitos e 
ideias sobre o que venha a ser a educação inclusiva. De acordo com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 9.394/96 
no Capítulo III, art. 4º, inciso III, diz que é dever do Estado garantir 
o “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”. 
Assim, a autora  Masini  (2005),  afirma que a  palavra  Inclusão,  do  
verbo  incluir  (do  latim includere), etimologicamente, significa conter, 
compreender, fazer parte de, ou participar de 0 princípio fundamental 
da inclusão pauta-se na valorização da diversidade humana. Nesse 
contexto de ideias e informações apontado tanto pela LDB, bem 
como Masini, que ambos os pressupostos apontam educação inclusiva 
é aquela que visa com única e exclusiva objetiva garantir a formação 
escolar e sociais de toda qualquer pessoa com deficiência, seja ela qual 
for. 

Desse modo, a construção de projeto político no tocante a 
educação inclusiva perpassa inevitavelmente na garantia de processos 
formativos escolares que visam garantir a aprendizagem de crianças 
e adolescentes com as suas particularidades de educativas e de 
aprendizagens.

Constata-se, entretanto, que, apesar de o Brasil ter definido 
na legislação a educação inclusiva, os serviços educacionais existentes 
ainda estão distantes de promover a inclusão plena e com qualidade 
no sistema regular de ensino. Nesse contexto a Educação Especial, 
registram-se diferentes momentos: teológico, metafísico, médico-
psicológico, educacional e inclusivo. Para retratar os três primeiros 
momentos Pessoti (2001) afirma que até a expansão do cristianismo em 
toda a Europa, a ética social vigente garantia o abandono das pessoas 
com deficiências, posteriormente amparadas em asilos ou hospícios. Era 
o chamado estágio teológico, em que Deus passava a ser a explicação 
para a deficiência, por isso, só a religião podia dizer como tratar.

A educação tem, portanto, um grande desafio: garantir o 
acesso aos conteúdos básicos que a escolarização deve proporcionar 
a todos os indivíduos, inclusive àqueles portadores de necessidades 
educativas especiais, especialmente as crianças com altas habilidades e 
superdotação.
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4 Educação Inclusiva e as Altas Habilidades de crianças da 
Educação Básica

As discussões abordadas na primeira parte desse trabalho nos 
mostram que o direito a educação e de forma especial a inclusiva para 
esse segmentos da sociedade se deu por conta de muitas lutas por 
aqueles que demandavam a educação como direito social.

Nesse contexto, a Educação Inclusiva como a própria termologia 
aponta é aquela que possa verdadeira e efetivamente garantir o direito e 
acesso de crianças e adolescentes com altas habilidades (AH) e também 
para as crianças com superdotação (SD). Contudo, vale destacar que 
ambos os segmentos tem a sua particularidade e especificidade nos 
aspectos educacionais. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer 
as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários 
estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível 
de educação para todos, através de currículos adequados, de uma 
boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de 
recursos e de uma cooperação com as respectivas comunidades. É 
preciso, portanto, um conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o 
conjunto de necessidades especiais dentro da escola. (DECLARAÇÃO 
DE SALAMANCA, 1994, p. 11-12). 

A proposta de atendimento educacional especializado para os 
alunos com altas habilidades/superdotação tem fundamento nos 
princípios fi losófi cos que embasam a educação inclusiva e como 
objetivo formar professores e profi ssionais da educação para a 
identifi cação dos alunos com altas habilidades/superdotação, 
oportunizando a construção do processo de aprendizagem e 
ampliando o atendimento, com vistas ao pleno desenvolvimento 
das potencialidades desses alunos. Para subsidiar as ações voltadas 
para essa área (BRASIL, 2007).

As crianças e adolescentes com AH/SD estão presentes nos 
espaços escolares, porém, nem sempre são visualizados pelos professores 
e gestão das escolas, passando despercebidos e não contemplando as 
necessidades para seus potenciais. A Política Nacional de Educação 
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), define 
as os alunos com AH/SD, aqueles que:

[...] com potencial elevado em qualquer uma das seguintes 
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áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 
psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de 
seu interesse (BRASIL, 2008, p. 9).

Por esse entendimento, os artefatos legais que tratam da 
educação de crianças com altas habilidade destacam que essas crianças 
tem capacidade cognitiva e/ou intelectual de nível elevado, sendo 
capazes de absorver conteúdos que normalmente uma outra criança de 
sua idade não compreenderia. Assim, o trabalho pedagógico se torna 
mais complexidade por entender que crianças necessitam de espaços 
que lhes possibilite o avanço cognitivo e intelectual condizente com a 
sua realidade de criança com AD ou SD. 

Para Branco ( 2017, p.43)  um dos obstáculos mais presentes 
no processo de identificação diz respeito aos mitos existentes acerca das 
pessoas com AH/ SD. Segundo ela, existe varios mitos e incompreensões 
acerca do comportamento e dos processos de desenvolvimentos das 
crianças com AH/AD.

Nesse contexto avaliação psicológica no campo das altas 
habilidades, Branco (2017) ressalta um conjunto de informações 
levantadas pelo psicólogo, por meio de um somatório de instrumentos 
utilizados junto ao aluno, à escola e à família, a fim de mapear suas 
condições cognitivas, sociais, afetivas e metacognitivas, com vistas a 
orientá-lo e conduzi-lo a ações no desenvolvimento do seu potencial. 

No cenário nacional e internacional, uma maior conscientização 
da necessidade de se investir em programas para alunos com potencial 
elevado, bem como disseminar informações relevantes a respeito 
de altas habilidades/superdotação e das condições que favorecem 
o seu reconhecimento, desenvolvimento e expressão, com vistas a 
desmistificar noções falsas acerca deste fenômeno (BRASIL, 2007).

É consenso por parte de muitos especialista na area da educação 
especial, especificamente de crianças e adolescente do altas habilidades 
os desafis que vêm sendo colocados para a área educacional, no que diz 
respeito ao desenvolvimento de altas habilidades e talentos, são grandes 
e complexos. 

Analisando essas a realidades nos contextos educacionais atuais, 
percebe-se que o amparo dado aos educadores, no sentido de lidarem 
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com as crianças talentosas, tem sido limitado.   
           Dessa forma, o professor ou não sabe identifiar a criança 

portadora de altas habilidades ou, quando a identifia, não sabe o que 
fazer para auxiliá-la no incremento de suas habilidades (ANTIPOFF, 
2010). Assim cabe considerar que a garantia do direito a educação 
para as crianças com AB/AD passa necessariamente pelo processo 
de desmistificação e mitos das questões relacionados aos processo de 
aprendendizagem e do seu desenvolvimento social e educacional.

5 Considerações finais

Considerando a tematica levantada para esse estudo, bem como 
os estudos realizado, considera que o direito a educação para todos, 
em especial para as crianças com altas habilidades e superdotação 
foi conquista histórica de pais, mães, profissionais da educação que 
buscaram em termos legais a garatia desse direito.

Contudo, e considerando os principais pressupostos teoricos e 
metodológicos da educação incluiva enquanto modalidade educacional, 
ainda percebe que esse direito não é efetivado concretamente 
considerando as incompreenões e mitos que ainda cerca essa modalidade.

Desse modo, a superação desses mitos e incompreensões 
acerca do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e 
adolescentes com AB/SD, bem como a formação dos profissionais da 
educação e tambem de outras areas com relacionadas são indicativos 
importantes sinalizados por especialista como algo de relevancia para a 
garantia da educação incluisiva de qualidade e para todos. As sujeitos 
da educação inclusiva, além de suas capacidades de aprendizagens, eles 
também necessita de orientação e acompanhamento acerca de novas 
apresndizagesn, bem como da boa modelagem de novos experiementos 
educacionais. 

O segundo aspecto a ser considerado no processo de 
aprendizagem das crianças com AL/SD é a formação dos profissionais 
da educação inclusiva seja um caminho importante a ser considerado 
na garantia do direito a educação das crianças com altas habilidades, 
visto que esses educadoras são importantes condutor de mecanismos 
pedagogicos e de formação escolar dessas crianças.
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PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Gisele Ferreira de Amorim1

Lais Roberta Fernades Guesdes²

1 Introdução

A alfabetização pode ser compreendida enquanto o processo 
pelo qual se desenvolve o domínio de um determinado 

código e de determinadas habilidades a serem utilizadas para ler e 
escrever, ou seja, caracteriza-se enquanto o domínio das tecnologias 
(de seu conjunto de técnicas) para o exercício efetivo e competente da 
escrita (SOARES, apud, RIBEIRO, 2003). Para tanto, o letramento é 
conceituado enquanto o resultado do ensinamento e aprendizado das 
práticas sociais de leitura e escrita (SOARES, 1999).

Não há possibilidade, de desassociar ambas as práticas, mesmo 
que conceitualmente seja diferentes, elas coexistem dependentes uma 
da outra. O desenvolvimento da alfabetização ocorre por meio e no 
contexto das práticas sociais de leitura e escrita, ou seja, através do 
letramento, e o letramento se desenvolve por meio das aprendizagens 
das relações fonegrafema, ou seja, com dependência da alfabetização 
(SOARES, 2004).

Muitos estudos que não só conceituam mas apontam para 
os caminhos e desdobramentos dos processos de alfabetização e 
letramento, e autoras como Soares (1998, 2004), Ferreiro, Teberosky e 
Palácio (2010), nos possibilitam a compreensão da importância desses 
processos serem desenvolvidos em concomitância sem desvalorizar 
um para engrandecer o outro. Todavia, os trabalhos a partir da 
compreensão do professor, agente protagonista dos processos de 

1 Professora da Universidade do Estado da Bahia- Campus XVII – Bom Jesus da 
Lapa. E-mail: gfamorim@uneb.br    

²  Estudante de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia- Campus XVII – Bom 
Jesus da Lapa. E-mail: laisrguedes@hotmail.com
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ensino da alfabetização e letramento dentro do ambiente escolar, ainda 
encontram-se escassos. Em busca por sítios acadêmicos como o Google 
Acadêmico e a Plataforma Capes de periódicos, há uma lacuna quando 
se procura a percepção de professores no processo da alfabetização e 
letramento. 

Para além disso, dados da Política Nacional de Alfabetização 
(PNA) apresentam que em 2016 os resultados da Avaliação Nacional 
de Alfabetização (ANA) foram insatisfatórios. Entre os dois milhões 
de alunos concluintes do 3º ano dos Anos Iniciais cerca de 54,73% 
tinham níveis de insuficiência de leitura, 33,95% continham níveis 
de insuficiência de escrita e 54,46% tinham níveis insuficientes de 
matemática (BRASIL, 2019). Estes dados apontam uma distância 
entre da meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2010-2020 
que determinou a necessidade de se alfabetizar todas as crianças até o 
3º ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2014). Assim, nos surgiu a 
indagação: Qual a percepção das professoras dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental sobre a alfabetização e letramento?

Foi definido enquanto objetivo primário dessa pesquisa: 
Compreender a percepção das professoras dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental sobre a alfabetização e o letramento..

Esse estudo  teve como proposta metodologica pesquisa de 
campo com abordagem qualitativa, para obetnção da coleta de dados 
relizou-se a entrevista semiestruturada,  foram participantes desta 
pesquisa quatro professoras que trabalaham no ciclo de alfabetização. 
As entrevistadas estão identificadas como  de P1, P2, P3 e P4, para  a 
discussão dos dados, utilizamos a Analise de Conteúdo Porposta por 
Bardim ( 2016).

2 Alfabetização e letramento

O domínio da leitura e da escrita e a utilização dos mesmos 
para a inserção e/ou manutenção social são aprendizagens que durante 
muitos séculos foram exclusividades de uma pequena população, mais 
especificamente, do clero e da nobreza (NEYRA, 2017).

 Em meados do século XV com o advento da criança da imprensa, 
o interesse pela codificação, decodificação e interpretação dos processos 
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escritos se tornou objeto de interesse da população e consequentemente 
a alfabetização se tornou, a partir dessa época uma das principais 
necessidades para a subsistência social, de tal modo que: “[...] el índice 
de personas que saben leer y escribir es un indicador esencial para medir 
el desarrollo socioeconómico de los países”. (NEYRA, 2017, p. 17). 
No Brasil, pelas características coloniais que constituíram o território 
enquanto país, os processos de alfabetização proficiente que ocorreram 
eram destinados a elite. A restante da população, se constituíam enquanto 
analfabetos. Por isso, dados como os encontrados durante o século XIX 
em que 85% da população era analfabeta, são compreendidos, pois, 
mesmo após o período de rompimento com o sistema colonial, o Brasil 
ainda demorou alguns séculos para buscar uma mudança nesse cenário 
(RAMOS, 2001).

Aliado a esse processo de falta de políticas públicas para a 
promoção da alfabetização, durante grande parte da história da 
alfabetização brasileira, acreditou que a aprendizagem da alfabetização 
era resultado dos métodos de ensino. Foi durante a década de 1980, com 
o desenvolvimento dos estudos sobre a psicogênese da língua escrita, 
que a concepção de alfabetização se transforma e consequentemente 
todas as nuances que a envolvem se alteram, surgindo em consequente 
a compreensão do letramento que nos possibilitou as novas concepções 
e metodologias do desenvolvimento da alfabetização no cenário atual.

2.1 A alfabetização no Brasil

O Brasil como os demais países da América Latina perpassou por 
processos de colonialismo que estabeleceu relações sociais verticalizados 
entre a elite europeia que aqui desembarcou e seus subordinados. As 
relações sociais da época propiciaram a tentativa de catequização das 
populações que aqui já residiam pela ligação direta da Coroa Portuguesa 
com a Igreja Católica. Assim, somente quinze dia após a chegada dos  
jesuíticas ao Brasil, os padres em busca de sua política cristã de instrução 
abriram uma escola de ler e escrever ao erigisse uma igreja (AZEVEDO, 
1976).

Durante o Brasil colonial, no século XVI, o ensino das primeiras 
letras para os nativos e filhos de colonos começa a ser proposta pelo 
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jesuítas em busca do processo de catequização (CAVALCANTE, 
2015). A preocupação dos jesuítas era estabelecer instituições cristã de 
escolarização que ensinam-se as crianças a ler, escrever, contar e cantar, 
através do Radio Studiorium para os filhos dos colonos (elite da colônia 
durante os dois primeiros séculos da invasão portuguesa) (PAIVA, 
2000). 

É durante o século XIX que as primeiras grandes mudanças 
significativas começam a se desenvolver com o surgimento da psicologia 
no Brasil, o que acarretou o desenvolvimento de novas abordagens para 
as concepções acerta da alfabetização nesse período. Mortatti (2006) 
define que ocorreram quatro fases cruciais para a nova concepção de 
alfabetização a partir desse período. 

A primeira fase é denominada metodização do ensino da leitura 
que durou entre 1876 e 1890 que se utilização dos métodos de marcha 
sintética para o ensino da leitura. O método sintético é composto pelo 
trabalho com unidades menores (letras - consoantes e vogais, e sílabas) 
para posteriormente ser desenvolvida as unidades maiores (palavras, 
frases e textos). Os métodos sintéticos são desenvolvidos através do 
método alfabético (popularmente conhecido como ABC) ou o método 
de soletração, em que o ensino combina letras e sons, associando 
estímulos visuais e auditivos para a memorização das sílabas e para 
formação de palavras isoladas (CARVALHO, 2007). 

A segunda fase é marcada pela universalização do acesso a escola 
na organização republicana, em que a institucionalização do método 
analítico foi a metodologia utilizada para o ensino da alfabetização, 
durante o período de 1890 e 1990. O método analítico também 
reconhecido como globais buscam partir do contexto mais próximo do 
aluno (MENDONÇA, 2004). Os métodos analíticos desenvolvem por 
meio da palavrão, sentenciação e métodos de conto, em que se busca 
inicialmente a memorização da palavra por meio repetitiva visualização. 
Durante esse período, o ensino da alfabetização ocorreu com base nas 
cartilhas e de métodos sistemáticos que priorizavam a memorização 
(MORTATTI, 2015).

Entre 1920 e 1970, desenvolveu-se a terceira fase das concepções, 
denominada Alfabetização sobre medida, em que os métodos para o 
ensino da alfabetização eram desenvolvidos entre os mistos e ecléticos. 
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Os métodos ecléticos são aqueles que enfatizavam a compreensão do 
texto desde o início do processo alfabetizador, identificando as relações 
fonema e grafema simultaneamente, que caracterizam os métodos 
sintéticos (CARVALHO, 2007).

Focando-se nos métodos, a história da alfabetização se concentrou 
nas disputas entre os métodos tradicionais e os modernos, no combate 
ao analfabetismo para o desenvolvimento do ensino da escrita e da 
leitura (MORTATTI, 2000). Como salienta Braggio durante esses 
períodos: “[...] a leitura e a escrita são tratadas como mera aquisição 
da técnica de ler e escrever, com ênfase no componente grafofônico da 
língua, como um fim em si mesmas, circunscritas às quatro paredes da 
sala de aula [...]” (1992, p. 11). Essa “aquarela dos métodos”, ou seja, a 
disputa entre qual era o melhor método para o processo alfabetizador 
foi foco de críticas, e instigador para novas análises que seriam propostas 
na década seguinte.

A partir da década de 1980 os resultados do fracasso escolar na 
alfabetização começaram a serem questionados, e iniciou-se o quarto 
momento, denominado desmetodização do ensino. Durante à década 
de 1980 que nasce a Psicogênese da língua escrita no contexto da 
educação, a partir dos estudos desenvolvidos por Ferreiro e Teberosky 
(1999). 

Instigadas pelos estudos de Piaget sobre o desenvolvimento 
das fases das crianças, as pesquisadoras buscaram compreender como 
ocorre as fases do desenvolvimento da alfabetização nas crianças. 
Fundamentados em uma perspectiva psicológica e psicolingüística, essa 
teoria considerava a alfabetização um processo de aquisição da língua 
escrita, compreendida enquanto “[...] um sistema de representação e 
sua aquisição remete à formação de conceitos sobre a representação 
da língua escrita pela criança, sujeito que interage com o objeto do 
conhecimento, denominado como cognoscente” (CAVALCANTE, 
2015, p. 8). Graças a isso, surge uma nova epistemologia acerca da 
aquisição da língua escrita, difundido o construtivismo como nova 
forma de ensinar a alfabetização no país e na América Latina.

As autoras desenvolvem uma nova perspectiva acerca da 
compreensão do que é aprendizagem ao apontaram que é um processo 
de construção de conhecimentos inerente que não dependem dos 
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métodos, ou seja, é um processo que passa pelo método. A utilização de 
métodos podem ajudar ou freiar o desenvolvimento das aprendizagens, 
mas não criá-las (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). Para além disso, 
as autoras apontam para o papel excludente das instituições escolares 
com os alunos que não conseguem se alfabetizar, não levando em 
consideração as experiências que as crianças tem com a escrita, ou 
seja, que as crianças participam ativamente de situações cotidianas de 
interação com a língua escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999).

Assim, a aquisição da linguagem escrita passou a ser vista não 
como dependente dos métodos e mecanicamente possível, mas como 
um objeto cultural, adquirido por sujeitos que constroem seus próprios 
conceitos acerca da língua escrita, sem depender diretamente dos 
métodos de ensino (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). Desses estudos 
nascem novos conceitos acerca da alfabet13ização e da importância 
de sua usabilidade para a construção social do sujeito, assim, surge a 
compreensão da importância do letramento.

3 Análise de dados e discussões

A partir dos dados obtidos nas entrevistas, utilizou-se a análise 
de conteúdo porposta por Bardim (2016) para tratamento dos dados .

3.1 Concepções de professores: o que é a Alfabetização e Letramento pra 
você?

A partir dos dados obtidos nas entrevistas, buscamos responder 
a seguinte indagação: Quais as concepções das professoras dos Anos Iniciais 
do Ensino fundamental sobre alfabetização e letramento? Para tanto, 
estabelecemos como objetivo analisar as concepções das professoras dos 
Anos Iniciais sobre alfabetização e letramento.

Para possibilitar esta análise, perguntamos as professoras: qual a 
sua concepção sobre alfabetização? P1 nos informou que: “Compreendo 
como processo de aprendizagem o qual desenvolve a leitura e a escrita”. 
Com um pensamento muito próximo de P2 relatou que: “Um processo 
de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever”. P4 
amplia as possibilidades de compreendermos a alfabetização, quando 



Diálogos Contemporâneos da Educação...
  123

argumentou que: “Como sendo um processo de aquisição e apropriação 
do sistema da escrita alfabética e ortográfica que visa garantir ao sujeito 
usar de forma independente o conhecimento das relações letra/som, 
contudo, da leitura e da escrita nas práticas sociais”. Já P3 apresenta 
outra perspectiva ao considerar que: “Alfabetização é o aprendizado dos 
mecanismos da escrita e leitura”.

Pelos relatos das professoras, analisamos que todas compreendem 
a alfabetização enquanto processo de aprendizagem que tem como 
finalidade desenvolver as habilidades de leitura e escrita. Como salienta 
Soares (1985) a alfabetização em seu sentido específico e próprio, é 
justamente o processo de aquisição do código escrito, e o desenvolvimento 
das habilidades de escrita e leitura. Enquanto as participantes P1, P2 
e P4 apresentam uma compreensão de alfabetização em que a leitura 
e a escrita “[...] significam apreensão e compreensão de significados 
expressos em língua escrita (ler) ou expressão de significados por meio 
de língua escrita (escrever) [...]” (SOARES, 1985, p. 20), a participante 
P3 apresenta uma perspectiva mais ligada a  compressão dos processo 
de aquisição do código escrito enquanto domínio da ‘mecânica’ da 
língua escrita (SOARES, 1985).

Com a mesma proposta para entender o que as mesmas 
compreendiam enquanto letramento, perguntamos as participantes: 
Qual sua concepção sobre letramento? P2 relatou que “É o uso 
competente da leitura e escrita de acordo com as demandas sociais”.  
P4 apresenta algo paralelo a concepção de P2 e ainda vai além: “O 
indivíduo letrado não é somente aquele que sabe ler e escrever de forma 
básica, mas sim, aquele capaz de dominar o uso da escrita e da leitura 
no seu cotidiano”. P1 estabelece um paralelo também do processo 
de letramento com as práticas sociais: “Compreendo como resultado 
da leitura e da escrita, compreendendo como prática social através 
dos estudos referentes a essa prática”. Enquanto P3 nos informou 
que: “Letramento é a representação do que falamos através de sinais 
fonéticos”.

As declarações das participantes em relação as concepções 
mostram-se diversificadas diferente do que ocorreu ao nos apresentarem 
as concepções sobre alfabetização. Enquanto P2, P3 e P4 mantém um 
paralelo em relação a aplicabilidade do letramento tendo como referência 
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a prática social, ou seja, aprender utilizar o domínio do código escrito 
para atuar em sociedade. A compreensão das professoras está próxima 
do que Soares compreende enquanto alfabetizar letrando, ou seja, “a 
questão é alfabetizar letrando, ensinar a criança a ler e escrever por meio 
das práticas sociais de leitura e escrita” (SOARES, 2002). Já P3 apresenta 
uma concepção sobre letramento mais próximo das etapas dos processos 
alfabetizadores. Soares apresenta que ambas as práticas (alfabetização e 
letramento) são distintas, apesar de indissociáveis e foi a partir dos anos 
1980 com o ‘construtivismo’ que se transformou fundamentalmente 
as compreensões de como ocorre a aprendizagem, findando a distinção 
entre as práticas efetivas de leitura e escrita e a aprendizagem do código 
escrito (SOARES, 2004, s/p). Assim, compreendemos que a confusão 
entre os dois termos é algo possível entre os docentes por terem (ou pelo 
menos espera-se que sejam) interdependentes um do outro.

Quando perguntamos as participantes: Você acredita que a 
alfabetização e o letramento podem ser realizadas em conjunto? Como 
isso ocorre nos anos iniciais? Para compreendermos se há realmente 
confusão entre os termos e como as participantes acreditam ser o 
desenvolvimento de ambas em conjunto, as respostas foram todas 
positivas, todavia, suas justificativas variaram. P2 afirmou que: 

Sim, pois alfabetizar é um processo de aprendizagem que 
desenvolve a habilidade ler e escrever e o letramento se preocupa 
com a função social do ler e do escrever. Por isso e preciso 
trabalhar com textos reais estimulando a leitura e a escrita dos 
diversos gêneros textuais para que eles aprendam a diferencia-los 
percebendo a função do mesmo. 

P4 apresenta uma concepção parecida, todavia, com um 
diferente ao apontar a independência das práticas. P4 nos relatou: 
“Sim. Alfabetizar e letrar são independentes quando bem articulados 
ao planejamento semanal traz benefícios, ou seja, uma aprendizagem 
mais significativa e eficaz na vida do aluno”. Já P1 apresentou outra 
concepção ao argumentar: “Sim, ocorre através da utilização de meios 
de alfabetização como silábicas e fônicos e depois as atividades de leitura 
e escrita”. P3 foi mais além na concepção ao apresentar os pontos da 
união com outras comunidades internas e externas a escola. P3 expôs: 
“Sim, trabalhando em parceria com os pais, com outras séries e com a 
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interdisciplinaridade”.
Ao apresentar essas concepções do desenvolvimento da 

Alfabetização e Letramento em conjunto, as participantes P2 e P4 
apontam para a importância do letramento enquanto aprendizado 
para a inserção da criança em sociedade. O letramento assim, não se 
restringe ao compreender as letras e a forma de escrever, mas ao papel 
social que a aprendizagem do código escrito pode possibilitar, ou seja, 
é a possibilidade de se ter sujeitos efetivos na sociedade interagindo 
com os símbolos e signos construídos socialmente (SOUSA; SILVA; 
OLIVEIRA, 2017).

P1 compreende que é pela alfabetização ou melhor, por algumas 
partes dos processos alfabetizadores (sílabas e fonemas) tendo como 
ferramenta as atividades de leitura e escrita que se é possível obter o 
trabalho em conjunto de alfabetização e letramento. A participante da 
ênfase aos processos alfabetizadores e não apresenta nenhuma ligação 
com as demandas sociais que influem o letramento. Para Cagliari “[...] o 
segredo da alfabetização é a leitura” (1998, p. 164). Assim, percebemos 
que a participante compreende a importância de possibilitar a leitura 
para se alfabetizar, e ao ler textos, as crianças produzem outros textos, 
os interpretam e ampliam as suas possibilidades de compreender as 
participações sociais (SOUSA; SILVA; OLIVEIRA, 2017), que é o que 
busca alfabetizar letrando. 

P3 compreende que as práticas conjuntas da comunidade 
interna e externa a sala de aula podem ser possibilitadas para a 
prática da alfabetização e letramento conjuntas. No desenvolvimento 
das atividades em coletividade, ou seja, quando os membros de um 
determinado grupo trabalham juntos, desenvolve-se a consciência, o 
sentido de suas ações (LEONTIEV, 1998). Todavia, o desenvolvimento 
de ações coletivas podem possibilitar ou não, práticas de letramento 
dependendo do foco das ações. A partir da comunidade interna e externa 
da escola, além do uso da interdisciplinaridade talvez proporcionem 
maior interesse para os alunos em participar das atividades, mas há a 
necessidade que o papel social da linguagem escrita façam parte dessas 
atividades.

Em continuidade as questões, perguntamos as professoras: Qual 
a importância do desenvolvimento da alfabetização e do letramento 
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nos anos iniciais? P1 nos relatou que: “É importante, porque nas Séries 
Iniciais a alfabetização e o letramento são processos que precisam andar 
juntos”. P3 nos informou o caráter problematizador do desenvolvimento 
desenvolvimento da Alfabetização nos Anos Iniciais ao nos esclarecer: 
“Vejo se bem trabalhando nas séries iniciais a criança segue sem 
dificuldades” (grifos nossos). P2 sobre esse questionamento declarou 
que: “Possibilitar o aprender a ler e escrever de maneira, coerente, mas 
também, é a compreensão do  mundo”. P4 apontou que: “É possibilitar 
aos alunos a criar estratégias que os tornem capazes de acessar e elaborar 
ideias de modo crítico e atendam as suas necessidades”.

O destaque que P1 fez em relação aos processos de letramento e 
alfabetização vão de encontro com a proposta do Caderno Pedagógico 
2: Alfabetização desenvolvido ao afirma que “[...] O ler, o escrever, o 
pensar, a escrita compõem a vida, narram a vida [...]” (BRASIL, 2009, 
p. 07). Assim, enquanto a alfabetização for proposta com o letramento, 
a leitura das palavras ganha contexto e significados. 

P2 e P4 apontam para a possibilidade de através dos processos 
alfabetizadores na perspectiva do letramento desenvolver-se a 
compreensão do mundo. Não deve-se ignorar as leituras que as crianças 
já fazem do mundo a sua volta, da sociedade letrada em que são inseridos 
e constroem diariamente com práticas sociais, deve-se considerar “[...] 
Sua explicação do mundo de que faz parte a compreensão de sua 
própria presença no mundo. E isso tudo vem explicitado ou sugerido 
ou escondido no que chamo ‘leitura do mundo’ que precede sempre 
a ‘leitura da palavra’” (FREIRE, 1996, p. 90). É através da leitura do 
mundo que a leitura do código escrito ganha sentido.

P3 ao apontar a importância do desenvolvimento da Alfabetização 
e Letramento nos fez considerar a distância dos processos estabelecidos 
até o momento para o que seria o ideal do desenvolvimento nos Anos 
Iniciais. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta que as 
crianças sejam alfabetizadas durante o 1º e 2º ano dos Anos Iniciais, o que 
deve ser complementado com o processo denominado “ortografização” 
no 3º ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2017). Todavia, com os 
resultados negativos obtidos em relação aos processos alfabetizadores 
durante as Avaliações Nacionais de Alfabetização, ainda vivemos um 
sonho utópico com essa proposta da BNCC, assim, compreender as 
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experiências dos professores alfabetizadores é um processo necessário 
para a compreensão do porquê ainda estamos distantes do que propõem 
a BNCC.

4 Conclusão

Pretendendo atender a questão orientadora dessa pesquisa, a 
saber: Qual a percepção das professoras dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental sobre a alfabetização e letramento? E o objetivo geral de 
compreender a percepção das professoras dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental sobre a Alfabetização e o Letramento, concluímos que 
as participantes desta pesquisa tem percepções a cerca da alfabetização 
muito próximas ao que os estudos a cerca dessa prática social é, todavia, 
o Letramento ainda percorre concepções mais vagas e confusas. 

As professoras apresentaram através de suas declarações que 
possuem anos de experiências e vivências com a prática da alfabetização 
e consequentemente construíram um rol de atividades didático-
pedagógicas que buscam alcançar esse processo de aprendizagem em 
seus educandos. As participantes demonstraram que acreditam que há 
a possibilidade de se desenvolver uma alfabetização efetiva, e uma delas 
ainda ressalta que ainda não temos esse cenário ideal para as escolas. 

Apesar da grande compreensão das possibilidades da 
Alfabetização identificada na construção dos dados da pesquisa, o 
Letramento ainda parece como o surgimento de seu termo, novo para 
a maioria das alfabetizadoras. A dissociação dos termos aponta para 
a supremacia da alfabetização (de suas metodologias) em relação ao 
letramento e possibilita questionamentos sobre como alcançar uma 
alfabetização com leitura de mundo,  todavia, ainda se é possível 
vislumbrar nas declarações, a preocupação com as demandas sociais 
para a integração e construção de cidadãos emancipados.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA NO  
DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA   

Gisele Ferreira de Amorim1

Gilberto Leandro Silva²

1 Introdução 

A música é um componente favorável no processo escolar de 
ensino da língua escrita e no campo metodológico de ensino 

como um todo. De acordo com Bréscia (2003), a música contribui 
e favorece na compreensão da prática de ler e escrever, devido sua 
percepção trabalhada em relação a memória,  concentração e atenção 
para com o objetivo proposto, em voga, o ensino da escrita.

Dentre as diversas vertentes artísticas, a música é reconhecida 
como um processo substancial presente na história da civilização e 
um exímio meio de construir e potencializar inúmeros aprendizados 
e habilidades por estar presente nas vivências humanas e “sendo 
socialmente incorporada em seus diferentes usos e funções e nos mais 
distintos meios sociais” (SOBREIRA, 2012, p. 9).  

A escrita, de acordo com Ferreiro (2006), apresenta duas formas 
de entendimento: a primeira como processo histórico e social, de modo 
que a escrita é algo compartilhado entre as pessoas e a segunda, como 
técnica, que necessariamente, deve ser aprendida como processo, pois 
sua construção de entendimento e suas normas são vivas, se modificam 
com o passar do tempo, se transforma e possui função social de 
comunicação entre os seres.

Existe  uma gama de publicações que discutem a música em 
âmbitos da construção de habilidades motoras, lúdicas e socioafetivas, 
porém há poucas incidência de artigos que discutem a música como 
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prática pedagógica de ensino, principalmente  como prática pedagógica 
que recai no aprendizado específico do ensino da escrita.

Diante da lacuna acima mencionada, essa pesquisa teve como 
questão norteadora a seguinte pergunta: Quais os contributos da música 
na aquisição da língua escrita no Primeiro Ano do Ensino Fundamental? 
Com vistas a esse questionamento  foi  objetivo desse estudo investigar 
as contribuições da música no desenvolvimento da escrita. 

A metodologia utilizada nessa pesquisa foi a pesquisa de campo, 
com aboradagem qualitaiva. Participaram deste estudo duas professoras 
e uma diretora, respectivamente descritas como P1, P2 e D1. As 
particiapantes da pesquisa atuam em uma escola publica, situada no 
Município de Bom Jesus da Lapa. Utilizou a entrevista semiestrutrada 
para a coleta de dados e, para a discussão dos dados foi realizada a análise 
de conteúdo proposta por Bardin (2016) a qual permitiu compreender 
melhor as informações coletadas.

2 Uma reflexão sobre o desenvolvimento da escrita 

Aprender a língua escrita representa mais do que saber ler, 
representa autonomia pessoal e, Vygotsky (1996), faz apontamentos 
inerentes quando a mesma é considerada por educadores somente na 
esfera de habilidade motora de primeira ordem quando, se ensina a 
criança a desenhar letras e com elas construir palavras, mas não a ensina 
a linguagem escrita uma vez que, ela é mecanicamente construída na 
forma de ler e escrever. 

A linguagem escrita a qual Vigotski (1998) se refere, está 
relacionada ao simbolismo de segunda ordem. O simbolismo de 
primeira ordem constitue-se em gestos, brinquedos, desenhos e fala e, 
cada um, tem papel fundamental para que haja evolução na aquisição 
da linguagem escrita que é a segunda ordem.

O gesto possui o significado de uma escrita livre. “O gesto é o 
signo visual inicial que contém a futura escrita da criança, assim como 
uma semente contém um carvalho” (VIGOTSKI, 1998, p. 141). É a 
representação daquilo que se desejaria escrever ou desenhar. Entende-se 
que o uso de dramatizações, é um ensaio e um preludio daquilo que 
será, mais tarde, a escrita. 
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Já o desenho é entendido por Vigotski (1998) como uma 
representação da língua escrita num primeiro estágio. Esses desenhos 
ou rabiscos são entendidos como uma tentativa daquilo que seria a 
fala e não a escrita, ao contrário dos gestos, e são considerados, como 
estágio anterior ao da escrita.

As brincadeiras e os jogos contemplam o conjunto de atividades 
característico da segunda ordem que tende a unir o brincar e os gestos 
à linguagem escrita. Nesse momento, a criança faz uso de objetos para 
brincar e a cada objeto ela lhe atribui um significado e isso garante que 
a criança conceba gestos representativos. A brincadeira do faz-de-conta 
é um exemplo considerado por Vigotski (1998) como um caminho 
importante para linguagem porque, nessa brincadeira, o objeto assume 
a função de signo. 

 Compreende-se que, na passagem para a segunda ordem, 
é preciso que a criança atente e descubra que, ela pode, além de 
desenhar/rabiscar objetos, ela pode desenhar a fala. O percurso para 
a construção da escrita está em organizar a passagem de um estágio ao 
outro porque, quando a segunda fase é atingida, a criança consegue 
dominar o princípio da linguagem escrita, que deverá adequadamente, 
ser aperfeiçoado pelo professor (a). 

3  Música na escola: percorrendo caminhos

Entre as mais marcantes ações políticas relacionadas à proposta 
de implementação do ensino de música nas escolas, podemos destacar 
em primeiro lugar a aprovação do Decreto n. 1.331 A, de 17 de fevereiro 
de 1854 (Brasil, 1854, p. 61) que segundo Quadros (2012), foi o 
primeiro documento a fazer menção ao ensino de música na instrução 
pública secundaria do Município da Corte – cidade do Rio de Janeiro.

Os primeiros professores de música foram os jesuítas que se 
utilizavam da prática musical para ensinar a língua e catequisar os índios 
que habitam no Brasil em 1549, acreditando que, os ensinamentos 
seriam compreendidos com mais rapidez e eficácia se ensinados através 
da música. Segundo Loureiro (2010), a evangelização dos nativos 
exigiu dos jesuítas uma atuação diferente da que desenvolviam nos 
colégios europeus, que acolhiam a elite da sociedade europeia da época 
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e ofereciam o que hoje poderíamos chamar de ensino médio. Entre 
os recursos utilizados destaca-se o apontamento de Loureiro (2010) 
que relata o elo dos indígenas e as manifestações artísticas que se 
desdobravam através da música.

No decorrer dos anos seguintes, a música ganhou caráter 
adicional com um professor polivalente que ensinaria artes, música, 
dança, teatro cujas aividades eram vinculado às áreas de artes escolar. 
Mais tarde com a nova Lei de Diretrizes de Base – LDB 9.394/96 a 
ação pedagógica musical vira sinônimo de apreciação e entretenimento 
segundo o PCN-Artes, (Brasil, 1996).

Anos depois, publicado pelo Ministério da Educação – MEC 
em 1998, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
– RCNEI onde dispõe, em duas partes, das orientações metodológicas 
para ensinar a música nas escolas que, além de focar nas percepções 
relativas ao fazer musical em sua primeira parte, o documento 
orienta os objetivos e conteúdos que podem ser trabalhados em sala 
de aula utilizando a música e, na segunda parte, como mecanismo de 
linguagem e construção como apreciação musical que se caracteriza 
como produção, apreciação e reflexão. 

Nesse sentido, a música pode ser um agente mediador no 
desenvolvimento de aprendizagens escolares, pois ao passo que a 
música garante, segundo Nogueira (2003), uma gama de incentivos 
sobre o aprendizado, a mesma estimula absorção de informações, 
isto é, aprendizagem, quando somente em 18 de agosto de 2008 foi 
sancionada a lei de número 11.769 que tornou obrigatório o ensino de 
música nas grades curriculares da educação básica (Brasil, 2008). 

Diante do exposto que considera a música como ferramenta 
indispensável no processo escolar e no componente pedagógico e 
metodológico da prática docente, Bréscia (2003) afirma e corrobora 
com essa pesquisa ao apontar que, a musicalização é um processo de 
conhecimento, que além de despertar o gosto pela música, favorecer 
o desenvolvimento da sensibilidade, senso rítmico e motor, criativo 
e imaginativo, a música contribui e auxilia também nos âmbitos 
favoráveis ao desenvolvimento do ler e escrever em fatores como a 
memória, concentração, autodisciplina, atenção e respeito.
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 De acordo com Mortatti (2008), em cada momento da 
evolução educacional foram atribuídos vários métodos de alfabetização 
onde, uns foram considerados mais adequados e eficazes que outros, 
porém o que se sabe, é que sem metodologia alguma, dificilmente a 
educação escolar alcançará os objetivos necessários á área. Em relação 
a assertiva, pode-se inferir que a questão do desenvolvimento escolar 
não será resolvida com um método, mas com muitos métodos ou 
procedimentos que esteja de acordo com a linha de ensino a qual o 
professor (a) deseja seguir.

 Nesse sentido, a música é capaz de desenvolver, entre outras 
coisas, a concentração e habilidades psicomotoras. Logo, inferimos 
que a linguagem musical faz com que a criança interaja com o seu 
contexto social de diferentes maneiras. Góes (2009) atesta que a 
música proporciona conhecimentos significativos e que a mesma é uma 
ferramenta de condição de cidadão.

Entendida também como uma atividade lúdica, a música 
caracteriza-se por ser uma linguagem não verbal que propicia criatividade 
e vínculos sociais e funções culturais. Tarricone (2015) aponta que 
trabalhar o ensino escolar com música favorece o desenvolvimento 
motor e cognitivo.

Tais afirmações acerca dos benefícios de se trabalhar 
metodologicamente com a música em sala de aula e tratá-la como 
instrumento pedagógico no intuito de, contribuir com o aprendizado 
das crianças, se evidencia a necessidade de que essa prática deve ser levada 
em consideração pelos professores (as), pois segundo Almeida (2001), 
a música é cada vez mais considerada como instrumento pedagógico 
indicado ao docente para construir conhecimentos e porque a música 
auxilia na memória, então, você educador (a), se imagine cantando 
as vogais com sua turma, trazendo também, os signos em formas de 
letras coloridas e palpáveis e alguns significantes que componham 
adequadamente às vogais trabalhadas. Além do contato com as letras e 
mais o processo musical, dificilmente a criança irá esquecer, tampouco 
da música, quanto do nome da letra e ao que a letra está ligada, pois 
todas as funções estarão uma, auxiliado a outra.

Entende-se que a música é um meio eficaz no o desenvolvimento 
da aprendizagem do educando e que ela pode influenciar de modo 
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positivo nas atividades e construções escolares, bem como, redimensionar 
ou reestruturar o modo de ensino nos anos iniciais e, na escola, a 
música está servindo e abrindo espaço para incentivar as crianças no 
seu desempenho diário, deixando-as mais atentas e transformando a 
sua aprendizagem. 

3.1 A música e o desenvolvimento da escrita 

Discutir o ensino da língua escrita, música, educação e o fazer 
pedagógico compreende uma reelaboração da prática docente em sala 
de aula quando, o educador (a) utiliza de mecanismos de ensino que 
inovam e auxiliam na alfabetização dos alunos. Portanto, a utilização da 
música em sala de aula pode ser um dos instrumentos metodológicos 
que proporcionará aos alunos uma compreensão e assimilação daquilo 
que lhes pareçam mais difícil de compreender e um avanço significativo 
sobre o conteúdo curricular que são a elas asseguradas como direito de 
aprender. 

Deste modo, ações metodológicas diversificadas que colaborem 
para o aprendizado escolar são consideradas válidas e, assim como os 
diferentes e inúmeros métodos de ensino, a música possui características 
positivas na construção da língua escrita que envolve o contato com as 
letras, palavras, frases e fonemas, além de sons. Penna (2012) atenta 
que a educação musical se compromete diretamente com a educação 
básica ao se relacionar com a realidade escoalr e propor alternativas para 
trabalhar nesse contexto

Compreende-se então que, trabalhar com música pode ser 
relevante na alfabetização, porque as canções apresentam mecanismos 
que fazem com que a memória e atenção sejam ativadas e, deste modo, 
favorecer a construção do conhecimento e aprendizagem linguística. O 
uso de paródia, por exemplo, de músicas que façam parte do cotidiano 
da comunidade escolar e mesmo as músicas sugeridas pelos próprios 
alunos, quando trabalhadas e adaptadas, se preciso for, ao contexto 
escolar e ao conteúdo programado, auxiliará no processo de aprendizado 
dos conteúdos propostos pelo professor (a). Nesse sentido, Silva 
(2010) destaca que a música possui significações e quando utilizada, 
direcionada ao aprendizado de algo, a mesma se torna agente mediador 
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de ensino – contextos que envolvam raciocínio. 
Por sua variedade de estímulos, a música pode auxiliar na 

absorção de informações, isto é, pode auxiliar na aprendizagem. 
Evidente que a música não abarca, em total complexidade, as resoluções 
dos problemas relativos à alfabetização, mas provocaria grandes 
mudanças na busca de melhores resultados por parte dos educadores 
dispostos a promover transformações positivas no ensino, como 
constataram as pesquisas mencionadas. Outro fator que deve ser levado 
em consideração é a intimidade com textos previamente conhecidos 
pelas crianças, e que possuam representatividade em suas vidas e que 
condicionam a alfabetização e do mesmo modo, músicas referentes e 
interligadas ao um contexto social daquilo que se deseja ensinar, pode 
propiciar favoravelmente na organização do pensamento afim de, se 
expressarem pela língua escrita. Nesse sentido, Snyders (1994) afirma 
que, promover uma alegria celebrada no presente, é uma das grandezas 
da pedagogia, cujos esforços dos alunos necessitam serem estimulados, 
compensados e recompensados por esta alegria.

Dessa forma, direcionar o processo de alfabetização interligado 
à música, pode favorecer novos estímulos, nesse caso o auditivo, 
que construa conhecimentos escolares por ligar o som, aos códigos 
linguísticos do grafema e fonema. Soares (2012) atesta: “é fácil de 
entender porque os novos métodos geram tantos resultados positivos: 
aquilo que interessa e que marca de alguma forma, fica guardado e é 
lembrado com muito mais facilidade” (SOARES, 2012, p. 3).

Rosa (1990) afirma que para se chegar aos resultados específicos 
nas áreas do conhecimento escolar, devem-se apresentar músicas que 
abordam temas específicos e favoráveis ao currículo escolar como 
números, datas comemorativas, gramática, folclore e poesias e, desta 
forma, o professor deve sempre fazer o uso devido e com objetivos 
a serem atingidos através da música e, garantir a melhor forma de 
trabalho pedagógico, sendo esta, uma educação da pessoa inteira, 
criativa e crítica.

Com atenção ao uso da música, para que essa não seja ou vire 
rotina ou algo cansativo, Soares (2012) atenta ao fato de que:

Trabalhar a música na alfabetização não quer dizer que ela seja 
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complemente voltada para essa finalidade, mas sim, ter o bom 
senso de utilizá-la de como ferramenta pedagógica, como mais 
um recurso auxiliador da prática e não como única fonte, fazendo 
dela, posteriormente, uma ação desgastada e já sem prazer 
(SOARES, 2012, p. 9). 

 Nesse sentido, o uso da música como auxílio pedagógico no 
ensino da linguagem escrita ou dos outros diversos conhecimentos 
escolares científicos, devem ser pensado e utilizado na tentativa de 
sanar ou construir de forma lúdica os caminhos necessários para o 
conhecimento, assimilação e apreensão do objeto de estudo, não 
deixando, contudo, que a música ocupe lugar ínfimo ou como o objeto 
mais prático e fácil de usá-la como atesta Loureiro (2010): 

[...] é comum observar a música sendo introduzida, principalmente 
nos anos iniciais, na entrada e saída do período escolar, no recreio, 
e ainda, de forma mais acentuada, nos momentos de festividades 
que obedecem a um calendário com datas a serem comemorada pela 
comunidade escolar de cada instituição (LOUREIRO, 2010 p. 13).

Por isso, questões relacionadas ao uso direcionado e sistematizado 
dessa prática, precisam ser melhores observadas, afim de, resgatar a 
música no âmbito escolar. Medina (2017) descreve que as músicas 
infantis, por apresentarem rimas e sílabas que se repetem, somado 
aos movimentos e gestos que acompanham o cantar, apresentam uma 
melhora visível na comunicação – na fala da criança e na compreensão 
dos significados das palavras, o que corrobora pra uma aprendizagem 
mais acelerada. 

Percebe-se que são muitas as possibilidades de construir 
conhecimentos escolares a partir do uso da música como ferramenta 
pedagógica para auxiliar na construção desses saberes, sobretudo, da 
língua escrita, tendo por objeto de estudo, a música no desenvolvimento 
e construção da língua escrita, porque, a mesma pode ser um agente 
mediador no desenvolvimento de aprendizagens escolares, pois ao passo 
que a música oportuniza, segundo Nogueira (2003) uma variedade de 
estímulos, a mesma contribui na compreensão de informações. 
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4 Resultados e discussão dos dados da pesquisa

Utilizou-se a análise de conteúdo porposta por Bardim (2016) 
para a discussão dos dados e foram organizados nas seguintes temáticas: 
Contributos da música no desenvolvimento da língua escrita; Como 
as professoras utilizam a música em sala de aula e A importância da 
música no processo de aprendizagem da língua escrita.

4.1 Contributos da música no desenvolvimento da língua escrita

Visando investigar acerca dos contributos da música no processo 
de aquisição da língua escrita, foi perguntado às entrevistadas se a 
música auxilia o aluno no desenvolvimento da escrita, P1 relatou:

Acredito que sim, pois é uma ferramenta que a criança gosta e 
com a letra da música pode-se trabalhar palavra chave explorando 
toda a escrita da palavra, destacando letra inicial, final, vogal, 
consoante. Além de expor a letra da música na sala e fazer a leitura 
todos os dias durante a semana (P1). 

De acordo com a P2: “Sim. Ela evidencia habilidades 
desconhecidas com a interação com objetos e o ‘saber-fazer’ a escrita 
e em outras capacidades” (P2). Para D1: “Com a música melhora a 
comunicação e a articulação de palavras, além de ampliar o vocabulário” 
(D1).

Ao analisar as assertivas à luz das respostas das participantes, 
entende-se que há contributos da música em relação ao ensino da 
escrita quando há associação da música cantada e a letra da música 
escrita. Devido a essa integração, podem enfatizar as letras, as vogais e 
consoantes, além de ampliar o vocabulário.  

Kouri e Telender (2008) atestam em favor às respostas quando 
as entrevistadas afirmam que a música proporciona uma experiência 
multissensorial para as crianças, que se configura na melhora das 
habilidades de discurso e linguagem, melhora a atenção, percepção e 
memória auditiva, consciência espacial desenvolvimento de vocabulário, 
programação motora, fluência de leitura e habilidades de escrita. 
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4.2 Como as professoras utilizam a música em sala de aula
Perguntamos como as profesoras acerca de como as mesmas 

utilizavam a musica na sala de aula.  P1 relatou: 

É raro utilizar, mas quando utilizo levo uma caixa de som, 
notebook e Datashow e passo para a turma, depois apresento 
a letra da música escrita, faço leitura com eles e exploro tudo 
que diz a letra da música, e faço um estudo das palavras chaves 
explorando as formas da escrita explorando letra inicial, final, 
consoantes, vogais e sílabas (P1). 

P1 ainda acrescentou:

Trabalhei na EJA ano passado e sempre usava a música na sala, 
pois era no campo e lá tem os aparelhos sonoros. Posso garantir 
que a turma adorava, cantavam junto e a aula passava que nem via 
a hora passar. Sinto saudades (P1).

P2 respondeu: “Na acolhida e de acordo com a aula trabalhada” 
(P2). E de acordo com  D1: “De maneira que as crianças se divirta e 
aprendam os sons dos instrumentos através de descobertas” (D1).

Analisadas as assertivas, constata-se que devido aos percalços 
acerca de materiais permanentes, a música é utilizada com menos 
frequência pela P1, mas em relação ao ano annterior , a mesma garante 
o gosto dos alunos sobre a música presente em sala de aula. Diante 
das demais respostas, conclui-se que desde a acolhida e em acordo 
com as aulas planejadas a música é utilizada como instrumento de 
aprendizagem e produtora de conhecimentos através de descobertas. 

4.3 A importância da música no processo de aprendizagem da língua 
escrita

Quando questionadas sobre a importância da música no 
processo de aprendizagem da língua escrita, P1 afirmou que: “Acredito 
que sim, pois a criança gosta de cantar e brincar utilizando a música, 
além de diminuir o nível de estresse, dessa forma acredito que torna-se 
a aula lúdica  e capaz de despertar o interesse do aluno” (P1). 

P2 respondeu: “Com certeza, o processo de aprendizagem com 
uso da música facilita a compreensão dos discentes” (P2).
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Para D1: “Sim porque a música pode ser utilizada para 
desenvolver a percepção, a coordenação motora, a memorização, o 
pensamento crítico” (D1).

Corroborando com as descrições supracitadas, Ferreira (2008) 
afirma que pode-se observar que o campo das formas musicais é 
verdadeiramente fértil e de fácil assimilação, portanto, útil para o trabalho 
do professor que deseja renovar, dinamizar e buscar maior eficiência de 
aprendizado em seu modo de explicar a matéria (FERREIRA, 2008).

E segundo Oliveira (2017):

quando a teoria das múltiplas inteligências é trabalhada e aplicada 
em sala de aula, o aluno é estimulado de forma positiva, pois suas 
diferentes aptidões são percebidas e enaltecidas. Transformando 
o ambiente de ensino em um lugar prazeroso, o professor 
melhora seu desempenho e torna-se um mecanismo efetivo de 
transformação social (OLIVEIRA, 2017, p. 13).

 No contexto da sala de aula, a música pode facilitar o processo 
de ensino, além de poder ser utilizada para desenvolver a memorização 
do conteúdo, despertar o interesse dos alunos e ainda diminuir o nível 
de estresse.

5 Conclusão

 Foi possível responder a questão norteadora dessa pesquisa e 
conclui-se que as professoras e a diretora entrevistadas reconheceram 
e nomearam os contributos da música no processo de desenvolvimeno 
da língua escrita ao afirmarem que, a música auxilia nos processos 
cognitivos, afetivos, psicomotor, socioafetivo, salientando os aspectos, 
segundo elas, favoráveis ao aprendizado da língua escrita como a 
memorização do conteúdo estudado e na compreensão dos discentes. 
Além das crianças gostarem de música, segundo as entrevistas, através 
da mesma, pode ser trabalhado as palavras-chave, destacando letra 
inicial, vogal e consoante, trabalhar a exposição da letra da música e 
realizar leitura, o que contribui também na articulação das palavras e 
ampliação do vocabulário. 

 O objetivo geral desta pesquisa que consistiu em investigar as 
contribuições da música no desenvolvimento da escrita, foi atingido e 
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constatou-se que a música melhora a comunicação entre os alunos e a 
professora, além de tornar a aula lúdica, diminuir o nível de estresse, 
desenvolver percepção e o pensamento crítico dos alunos, sendo a 
música, importante e ter a capacidade de despertar o interesse pela aula.

Evidenciou-se de acordo com a realização dessa pesquisa que 
a música no processo de desenvolvimeno da língua escrita é uma 
importante ferramenta para o docente que deseja transformar suas 
maneiras e métodos de ensinar a língua escrita para seus alunos e também 
revelou que as participantes gostam de música e que elas a utilizam em 
sala de aula por possibilitar diversidade de estímulos, possuir caráter 
relaxante, ainda estimula a absorção de informação, raciocínio logico, 
memória e aprendizagem. Em relação a como as participantes utilizam 
a música em sala de aula, conclui-se que é na acolhida dos alunos e de 
acordo com a aula trabalhada de maneira que as crianças se divirtam e 
aprendam. Exploram e conhecem a música para em seguida trabalhar 
com letras, palavras e leitura.
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REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE, 
CONTRADIÇÃO E EDUCAÇÃO EM 
ADORNO

Ivan Luís Schwengber1

Jenerton Arlan Schütz2

1 Introdução

Este texto é uma tentativa que está no âmago do que tratamos 
nos diálogos com a pós-modernidade, ou seja, é uma 

incursão no debate a partir de um pequeno gueto que se pretende deter 
a atenção e se considera ter certa relevância. 

A reflexão tem agregado leituras em “torno de Adorno3”, mas 
tem como pano de fundo a tônica do livro “Educação em perspectivas 
epistêmicas pós-modernas”, sem, no entanto, entrar em todas as 
problemáticas do modo como autor se insere. Na verdade, segue-se uma 
orientação desta obra: “A Escola de Frankfurt, que, a meu ver, é um 
portal de entrada a muitas questões filosóficas, contemporâneas, ocupa-
se do conceito de totalidade proveniente de Hegel” (BERTICELLI, 
2010, p. 13 - 14). Logo, utiliza-se um movimento atonal da Escola de 
Frankfurt, e mais especificamente Adorno4 para o debate.

Para Horkheimer, assim como para Adorno, colocou-se a 
pergunta e tarefa central de investigação dela resultante – considerando 
o desenvolvimento político, social e histórico e suas catástrofes na 
primeira metade do século 20 -, sobre como a sociedade moderna 

1 Doutorando em Educação pela Universidade de Passo Fundo (UPF).
2 Doutorando em Educação nas Ciências pela Universidade do Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul (UNIJUI).
3 Usamos a expressão em “torno de Adorno”, por justamente estarmos familiarizados 

com autores que falam sobre e, ainda pouco, de Adorno. 
4 Para entrar na escrita pós-moderna também não faremos o movimento lógico de 

perguntar “o que é” essa tal modernidade, pois fazendo isto estar-se-ia colocando 
o problema em uma linguagem tipicamente moderna (kantiana) que pretendemos 
evitar. 
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pôde permitir esse regresso e como uma racionalidade aparentemente 
esclarecida pôde tornar-se, na forma de uma racionalidade instrumental, 
por si mesma irracional, destruindo-se a si mesma.

Adorno foi filósofo e compositor, no entanto, do mesmo modo 
que Kant, não foi educador nem pedagogo no sentido estrito da palavra. 
Suas manifestações relacionadas a questões de ciências da educação 
estão, nesse sentido, mais à margem de sua obra. As motivações e 
perspectivas a partir das quais ele tematiza perguntas sobre educação e 
formação, contudo, estão profundamente conectadas, de modo geral, 
com as preocupações centrais de sua filosofia e suas reflexões sobre a 
sociedade, a formação e a mídia.

As razões de trazer Adorno ocorrem em virtude de este ser um 
intelectual comprometido com a Educação, além de ter uma frase 
emblemática, num texto intitulado “Educação após Auschwitz”, a 
saber: “A exigência de que Auschwitz não se repita é o primordial em 
educação (ADORNO, 1995, p. 104)”. Esta ideia nos parece extremante 
forte para compreendermos o debate que estamos fazendo em torno 
da educação no Brasil: de o que, por que e como ensinar. Todavia, 
não adentramos neste debate, mas de forma muito intuitiva estar-se-á 
pensando a partir deste movimento.

A centralidade é tratar de Adorno dentro da problemática da 
pós-modernidade (e como pano de fundo trata de um problema da 
totalidade, que em Adorno toma conotação peculiar da identidade e 
não-identidade em suas sínteses).

Conforme Faria, Maranhão e Meneghetti (2013), Adorno dá 
um novo sentido para a contradição, no qual a totalidade dela é uma 
não verdade da identificação total. Isso não quer dizer que a contradição 
seja uma ilusão, mas um elemento que se identifica pela não identidade. 
Contradição para Adorno não é o contrário de algo ou mera oposição, é 
algo diferente do ente que o pensamento elabora como não identidade.

Inserindo o debate em Adorno:

Para os defensores do projeto inacabado da Modernidade, a 
crítica adorniana da razão seria tão radical que teria terminado 
em aniquilar seu próprio fundamento, enredando-se com aporias 
insolúveis que somente encontra saída na arte. Para seus amantes 
pós-modernos, Adorno ainda estaria demasiadamente ancorado 
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nas tradições libertadoras da Modernidade, demasiadamente 
atado às esperanças de reconciliação dos grandes relatos herdeiros 
da tradição judaico-cristã, e não teria sido, pois, suficientemente 
consequente em sua crítica da razão ocidental (ZAMORA, 2008, 
p. 9-10).

Este tipo de caracterização parece tratar de continuidade e 
descontinuidade da modernidade, trataremos de forma o que Adorno 
denomina de Dialética Negativa (título de sua obra), de forma muito 
preliminar: um tratamento dialético, e arriscamos dizer, sem síntese. E 
quando nos referimos ao “sem síntese”, estamos dizendo sem discurso 
totalizante.

O problema da discussão que se apresenta aqui de forma 
muito pontual é o problema da identidade. O princípio da identidade 
aristotélica, que é expressa na lógica formal e no princípio do terceiro 
excluído, e que na dialética é um momento a antítese, e que suprassumido 
(aufhebung) nos momentos posteriores. Este movimento congrega de 
uma forma o pensamento analítico e o pensamento dialético.

Para Faria, Maranhão e Meneghetti (2013), Adorno considera 
que os homens são eles mesmos responsáveis por seus próprios destinos. 
Com a crítica feita à instituição de um Saber Absoluto como a chegada 
a uma síntese de verdade absoluta e de identidade total, Adorno quer 
responsabilizar os homens pelos seus próprios pensamentos, em que o 
momento da identidade só ocorre no sujeito como um para-si e não 
como um em-si mesmo.

O que Adorno realiza é aquilo que se considera como um novo 
giro na filosofia, ao desarticular a lógica identificatória da dialética, 
derivada de uma visão idealista da filosofia. Ao desenvolver o conceito 
de Dialética Negativa, Adorno propõe uma dialética sem síntese e 
sem a tentativa de classificar a totalidade dos fenômenos sociais pelas 
categorias de análise. Esse giro na filosofia parte de um materialismo 
não dogmático, caracterizando a ideia como objeto e desvelando o 
sentido dos conceitos, através do seu próprio processo de constituição. 
A concepção de uma dialética sem síntese não é uma criação de Adorno 
(FARIA; MARANHÃO; MENEGHETTI, 2013).

A modernidade em Hegel é talvez o último modelo sistemático 
e arquitetônico. É aquele que dá voz a um sujeito, um sujeito que 
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submeteu tudo ao seu controle racional, uma unidade totalizante, que 
perpassou a modernidade como projeto epistemológico de sujeito e 
objeto.

Abre-se uma exceção a Kant na segunda parte da KrV, “Dialética 
Transcendental”, a pista é que exista em Kant, a partir das antinomias a 
possibilidade de fazer uma leitura heterodoxa. 

Antes de retornarmos a Adorno, é preciso dizer que muitas 
coisas estão sendo deixadas de lado para o debate da pós-modernidade. 
Este debate é um debate filosófico (mas teríamos dificuldade em dizer 
que seja somente epistemológico, devido a envergadura político-social 
e estética que adquire em Adorno), mas não se detém nem ao debate 
político (das lógicas do poder) e nem a economia enquanto mercadoria 
e industrialização.

Também deixamos de lado uma gama de pensadores que 
são pós-modernos e que podem contribuir muito a esta questão, 
especialmente a partir Jean Francois Lyotard, Frederic Jameson, Bruno 
Latour, Bauman, Vattimo; seguimos o movimento de Sérgio Rouanet, 
que se insere na esteira de Jürgen Habermas. E este tem dúvidas se a 
pós-modernidade é uma neomoderidade, trabalha muito com a ideia 
de que não é radicalmente nova, mas um projeto inacabado.  Rouanet 
lê Foucault, e autores como Deleuze parecem contribuir muito para o 
debate, mas que não serão pautados neste texto.

2 Notas reflexivas sobre e em Adorno

O princípio de identidade é uma violência radical ao não 
idêntico. Esta violência que surge epistemologicamente na relação 
sujeito e objeto, acaba nas relações sociais, na práxis.  

1. Segundo Adorno, deveríamos repensar a relação sujeito 
e objeto. O objeto enquanto a síntese de representações – modelo 
kantiano, em que o objeto é pensado como uma síntese (intuição pura 
de espaço e tempo), na Estética Transcendental; e depois na Analítica 
Transcendental em que o sujeito, que agrupa isto na unidade categórica, 
e em especial na Unidade Sintética da Apercepção. “O eu penso tem 
que poder acompanhar todas as minhas representações” (KANT, 1983, 
p. 85).
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Isto leva Adorno a um negativismo ontológico, lança críticas 
não somente a modernidade, mas ao movimento dialético reinante. 
Tal negativismo de Adorno, se dá pela leitura superficial de sua obra, 
pois resistiu emblematicamente a cristalização de seu pensamento em 
conceitos e categorias, usando-se de aforismos que não conhecem 
repouso, causando problemas a leitura dialética que pretende construir 
“sentenças apodíticas”:

Isto contrasta com a luta implacável que Adorno manteve contra 
toda a forma de reificação, da identidade que trai a realidade, para 
exigir uma reflexão que não conhece repouso, que não deixa de 
questionar o que existe e questionar-se a si mesma, na esperança 
de que a injustiça e o sofrimento cessem um dia. Somente se não 
se positivarem nem totalizarem as proposições [...] (ZAMORA, 
2008, p. 12)

Este não uso das categorias da tradição filosófica, coloca a 
filosofia de Adorno numa região fronteira do pensamento, o que é uma 
crítica a modernidade.

2. A relevância que tal princípio de identidade e sua violência 
ao não idêntico teve manifestação histórica e emblemática em Auschwitz. 
A filosofia adorniana torna o sofrimento das vítimas dos campos de 
concentração como integrante do limitado pensamento humano: 
“Pensar e agir para que não se repita Auschwitz, assim reza o novo 
imperativo categórico proposto por Adorno” (ZAMORA, 2008, p. 
13). Tratando de alguns conceitos peculiares a filosofia como conceito 
de barbárie e aniquilação.

Esta posição parece inevitavelmente levar Adorno a uma espécie 
de irracionalismo: “A crítica total a razão equivale a anulação total da 
razão” (ROUANET, 1998, p. 334). Mas não recai no irracionalismo 
porque somente a razão pode criticar a razão, não cabendo ao poder e 
nem a arte: “A aporia da razão criticando a razão é consistente, e é nela 
que Adorno vê a dignidade e o desespero do pensamento negativo, que 
não pode nos abdicar da razão, mas abdicar diante dele.” (ROUANET, 
1998, p. 334) . Seria um erro ingênuo de fazer uma crítica que 
prescindisse de todo conceito. Mas para evitar a estatização mantém o 
pensamento pulsante na contradição do real/material, que nega fixidez, 
e manter-se em contato com a não identidade.
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Trata-se de um pensamento que se expressa por aporias, sem se 
referenciar ao absoluto, mantendo-se na realidade que é contraditória. 
Uma razão subjetiva (e interna) que avança numa obnubilação5. 

Uma posição de sustentabilidade contraditória, sem referência 
a totalidade. Tal programa adorniano se compara com a música atonal 
de Schonberg, com unidade estética de uma “falsa harmonia”:  uma 
coerência que não resolve as tensões intramusicais. 

Uma verdade construída sobre restos fragmentários, de caráter 
histórico:

O material da composição musical descrita por Adorno como 
“restos fragmentários” com os quais se confronta o artista como 
se tratasse de um problema que tem que solucionar. Os fermentos 
possuem caráter histórico. Seu conteúdo de verdade está pré-
formado historicamente, neles expressa a história. O trabalho 
do compositor não deve consistir em restabelecer a partir dos 
fragmentos aparência de uma totalidade harmônica, mas terá que 
combinar duas coisas: ater-se rigorosamente a dialética histórica 
objetiva do material decomposto em fragmentos e reordenar 
tais fragmentos de modo imaginativo em constelações nas quais 
resplandeça a verdade histórica. (ZAMORA, 2008, p. 148).

No entanto, não querendo diluir o diferente na identidade, e 
nem sintetizar ou totalizar numa composição harmônica, mas manter 
os fragmentos; e aceitando que a ordenação e reordenação é sempre 
imaginativa, de “verdades históricas”.  Isto significa em “nexos de 
verdade” sem intensão teleológica.

O aspecto negativo da filosofia está em manter a negação 
da totalização, para manter os fragmentos materiais da realidade. 
Uma filosofia que coloca isoladamente os elementos, constrói 
constelativamente. 

5 Auto reflexão capaz de desencantar para um iluminista desmistificador até a recaída 
da na mitologia não pode adotar outro ponto de vista exterior ou absoluto. E uma 
vez que falta esse ponto de vista absoluto, a negação determina que permitiria o 
conhecimento da obnubilação na qual termina convertendo-se em Iluminismo é 
apreendida de novo pela mesma na obnubilação. Não vence há outro caminho senão 
o de abismar-se na realidade contraditória com a arma da negação determinada, mas 
desprovida de segurança que se obtém desde afirmação especulativa de uma totalidade 
alcançada e sem poder arrancar da referência concreta ao negado mais que a segurança 
da necessária negação. (ZAMORA, 2008, p. 126)
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3 Considerações finais

A dificuldade de se fazer filosofia é suportar esta não síntese, esta 
não totalidade. A conclusão a que chegamos é que a verdade não se pode 
intencionar a totalidade em Adorno, e que não existe final teleológico, 
sentido último, verdade absoluta e que há uma violência toda vez que 
tentarmos. A negatividade de Adorno está muito próxima do sem 
sentido kafkiano, para não gerar a violência contra as não identidades.

E numa suspeita de conclusão, de que Auschwitz, a educação 
deve evitar o “fim da história”, com verdade cabais e conclusões 
definitivas, manter-se próximo das contradições sem justificativa, para 
evitar a violência (e a aniquilação), buscando na arte aspectos que 
sublimem este antagonismo.

Quando nos voltamos para o âmbito educacional, Adorno nos 
lembra que o caminho para libertar os novos (alunos) da alienação e 
massificação é formar indivíduos cultos, com conhecimentos científicos, 
humanos e artísticos, preparados para uma vivência democrática. Pois, 
o atual momento que vivenciamos, isto é, de extrema alienação e 
consumo, explica uma situação tão grave como a barbárie está presente 
na sociedade – logo, Adorno utiliza o Holocausto e os campos de 
concentração como símbolos máximos da selvageria humana.

Portanto, ao levantarmos a questão “Educação, para quê?”, 
Adorno não a entende como uma pergunta sobre o para quê da 
educação ou sobre por que ela é necessária, apenas quer saber sobre sua 
finalidade, isto é, “para onde a educação deve conduzir?” e, na verdade, 
não somente em domínios delimitados e especiais, mas em geral, e 
nisso num sentido de princípio. É de suma importância lembrar da 
contribuição adorniana para que Auschwitz não se repita: é necessário 
aprender e exercer o difícil direito de resistir à violência e à opressão, 
como também construir uma cultura republicana do respeito às leis e 
à responsabilização pessoal. Pois, a exigência de que Auschwitz não se 
repita é a primeira de todas para a educação!
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