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APRESENTAÇÃO 

Este evento justifica-se pelo fato das ações formativas do Câmpus de Naviraí (CPNV) da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estarem ligadas, desde seu 

surgimento em 2009, à formação de professores tanto na licenciatura em Ciências Sociais 

quanto em Pedagogia. Tal fato revela que a docência ocupa um lugar de destaque na 

identidade e cultura profissional com a qual o CPNV foi ganhando corpo, forma e 

conteúdo no meio acadêmico, uma vez que, a proposta de implementação deste câmpus 

tem suas raízes na formação docente a partir das necessidades formativas da comunidade 

externa. 

Por essa razão, acreditamos que propor um evento que busca articular as duas 

licenciaturas em uma interlocução de saberes discutindo a “Formação de professores, 

identidade profissional e processos de ensino/aprendizagem de conceitos” pode 

ser uma oportunidade promissora de compartilhar experiências e práticas profissionais 

que temos desenvolvido no âmbito dos cursos que, muitas vezes, se desenvolvem de 

maneira isolada sem uma interação entre os pares. Buscamos assim, pela primeira vez, 

trabalhar a temática da docência sob o viés da formação e da identidade no sentido de 

fortalecer a construção de uma prática pedagógica mais efetiva, que seja a base para 

constituir nos acadêmicos (futuros professores) e nos professores em exercício uma maior 

autonomia para o seu desenvolvimento na carreira. 

Além disso, o tema proposto é relativamente novo no cenário das últimas edições dos 

eventos “Jornada Nacional de Educação de Naviraí” e “Colóquio Nacional de Ciências 

Sociais”. Em uma análise do histórico dos últimos anos, verificamos que Ciências Sociais 

e Pedagogia vinham desenvolvendo práticas de realização destes eventos, embora sempre 

com participação dos acadêmicos dos dois cursos, de forma isolada sob a perspectiva de 

buscar uma especificidade/singularidade dos processos formativos, contudo, sempre com 
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assuntos muito pertinentes para a formação geral do professor, motivo que justifica de 

forma mais concreta a necessidade da criação de espaços coletivos/colaborativos entre 

estas licenciaturas com o objetivo de aprimorar/fortalecer a identidade de cada curso ao 

propor diálogos interdisciplinares com as áreas afins que permeiam o processo formativo 

tanto em níveis de grade curricular quanto em ações de extensão e pesquisas 

desenvolvidas pelos respectivos docentes das áreas mencionadas. 

Outro ponto que marca a realização deste evento ainda diz respeito ao fato de que, em 

2016, tivemos a oportunidade/experiência de organizar conjuntamente a primeira edição 

de união da Jornada Nacional de Educação de Naviraí com o Colóquio Nacional de 

Ciências Sociais. Na ocasião, objetivávamos contribuir para a produção e divulgação de 

pesquisas na área de “Relações de gênero, sociedade e escola”, a proposta do evento VIII 

Jornada Nacional de Educação e VI Colóquio Nacional de Ciências Sociais da 

UFMS/CPNV visou articular discussões sob a perspectiva de gênero e educação em uma 

ampla relação com as práticas sociais e obtivemos resultados importantes naquele 

momento ao avançarmos fortalecendo a área de Ciências Humanas do CPNV. 

Nessa direção, a sociedade local já espera por estes eventos, pois sempre vinham 

ocorrendo numa periodicidade anual e são considerados de grande relevância para a área 

educacional na região. Cabe destaque que o evento proposto possibilitará a socialização 

entre Universidade-Escola-Sociedade agindo nesta tríade com o foco em trazer para o 

público-alvo (acadêmicos das licenciaturas, professores da Educação Básica e do Ensino 

Superior, como também alunos da pós-graduação e pesquisadores) agendas de discussão 

sobre processos de ensino/aprendizagem de conceitos escolares e suas relações com a 

formação e identidade profissional docente, tema emergente perante o cenário atual de 

reformas educacionais que estamos a vivenciar no contexto brasileiro, as quais não 

podemos nos eximir e precisamos assumir o papel social de promover debates e reflexões 

que culminem na formação do professor crítico-reflexivo. Como em Naviraí-MS existem 

ainda outras instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, o evento possibilita 
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ainda uma aproximação com outras entidades locais. É preciso lembrar que a formação 

inicial/continuada e a valorização dos profissionais que trabalham na Educação Básica é 

um tema emergente no cenário atual, o que aponta para a originalidade desta ação.  
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DOS OBJETIVOS  
 

GERAL: Promover reflexões teórico-metodológicas sobre o papel dos processos 

de ensino/aprendizagem de conceitos escolares na formação e construção da 

identidade profissional de professores, bem como fortalecer os cursos de 

licenciatura em Ciências Sociais e Pedagogia existentes na UFMS/CPNV. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 Apresentar e discutir a situação do quadro atual da formação de professores 

no Brasil; 

 Refletir sobre o ensino e aprendizagem de conceitos na formação inicial e 

continuada de professores; 

 Propor situações de interação e compartilhamento de experiências/práticas 

profissionais de docentes, acadêmicos e professores pesquisadores de 

Ciências Sociais, Educação e Áreas afins; 

 Apontar elementos constitutivos do papel da licenciatura na construção da 

identidade profissional do professor a partir de sua inserção na docência. 

 

 

PÚBLICO-ALVO: 

 
 Acadêmicos de cursos de licenciatura, alunos da pós-graduação, 

professores do Ensino Superior, pesquisadores, professores da 

Educação Básica e profissionais da Educação. 
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COORDENAÇÃO 
 

Prof. Dr. KLINGER TEODORO CIRÍACO 
 

VICE-COORDENAÇÃO 
Prof. Dr. ALDENOR DA SILVA FERREIRA 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
ACADÊMICOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS E PEDAGOGIA – UFMS, Câmpus Naviraí. 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 
 

Prof. Dr. Aldenor da Silva Ferreira (UFMS/CPNV)  

Profa. Dranda. Andressa Florcena Gama da Costa (UFMS/CPTL) 

Profa. Dra. Célia Regina de Carvalho (UFMS/CPNV) 

Prof. Dr. Daniel Henrique Lopes (UFMS/CPNV) 

Profa. Me. Geiliane Aparecida Salles Teixeira (UFMS/CPNV)  

Prof. Drando. José Eduardo de Oliveira Evangelista Lanuti (UNICAMP/FE) 

Profa. Dra. Josiane Peres Gonçalves (UFMS/CPNV) 

Prof. Dr. Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)  

Profa. Dranda. Larissa Wayhs Trein Montiel (UFMS/CPNV)  

Prof. Dr. Lisandro Rodrigues de Almeida Braga (UFMS/CPNV) 

Profa. Dra. Maria das Graças Fernandes de Amorim dos Reis (UFMS/CPNV) 

Profa. Me. Natiele Lamera (Rede Estadual de Educação de SP- Pres. Epitácio) 

Profa. Dranda. Roseli Maria Rosa de Almeida (UFMS/CPNV) 

Prof. Dr. Silvino Aréco (UFMS/CPNV)  

Prof. Dr. Victor Garcia Miranda (UFMS/CPNV) 

Profa. Dra. Vivianny Bessão de Assis (UFMS/CPNV – Presidente da Comissão Científica) 
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PROGRAMAÇÃO 
 

17 DE OUTUBRO DE 2017 

 MESA-REDONDA – FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: CENÁRIOS E 
PERSPECTIVAS  
 

Profa. Dra. SUELI GUADELUPE DE LIMA MENDONÇA (UNESP/Câmpus de Marília) e 
Prof. Dr. PAULO FIORAVANTE GIARETA (UFMS, Câmpus Três Lagoas) 
Local: Câmara Municipal do Poder Legislativo  
Horário: 19h às 22h30min 
 

18 DE OUTUBRO DE 2017 

 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS E RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
Local: UFMS, Câmpus Naviraí 
Horário: 13h30min às 17hs 
 

 MESA-REDONDA CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS: A REFORMA DO ENSINO MÉDIO E 
SEUS IMPACTOS PARA O CAMPO DA SOCIOLOGIA ENQUANTO ÁREA DO 
CONHECIMENTO ESCOLAR 
 
Prof. Dr. CARLOS EDUARDO FRANÇA (UEMS/Unidade Paranaíba) e Prof. Dr. 
ALDENOR DA SILVA FERREIRA (UFMS/Câmpus Naviraí) 
Local: Auditório UFMS-CPNV 
Horário: 19h às 22h30min 
 

 MESA-REDONDA CURSO DE PEDAGOGIA – PRÁTICAS COLABORATIVAS EM 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE 
CONCEITOS 

  
Profa. Dra. ADAIR NACARATO (Universidade São Francisco-Itatiba/SP), Profa. Dra. 
MARIA RAQUEL MIOTTO MORELATTI (UNESP-Presidente Prudente/SP) e Prof. Dr. 
NELSON PIROLA (UNESP-Bauru/SP) 
Local: Câmara Municipal do Poder Legislativo  
Horário: 19h às 22h30min 
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19 DE OUTUBRO DE 2017 

 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS E RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
Local: UFMS, Câmpus Naviraí 
Horário: 13h30min às 17hs 

 

 MESA-REDONDA CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
SOCIOLOGIA 
 
Prof. Dr. FABRÍCIO ANTÔNIO DEFFACCI (UEMS/Unidade Amambai) e Prof. Dr. 
ROGÉRIO DA PALMA (UEMS/Unidade Amambai). 
Local: Auditório UFMS-CPNV 
Horário: 19h às 22h30min 
 

 MESA-REDONDA CURSO DE PEDAGOGIA – DE TI@ À PROFESSOR@: A 
CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Profa. Dra. MAGDA SARAT (UFGD), Profa. Dra. CÉLIA MARIA GUIMARÃES (UNESP-
Presidente Prudente/SP) e Prof. Me. ROGER EDUARDO SILVA SANTOS (Rede 
Municipal de Educação de Ilha Solteira/SP e Pereira Barreto/SP) 
Local: Câmara Municipal do Poder Legislativo  
Horário: 19h às 22h30min 
 

20 DE OUTUBRO DE 2017 

 MESA-REDONDA - CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO INICIAL PARA A IDENTIDADE 
PROFISSIONAL DOCENTE 

Profa. Dra. MARIA VALÉRIA BARBOSA (UNESP/Campus de Marília) e Prof. Me. 
FONTOURA SANTOS (UFMS/ Campus Três Lagoas) 
Local: Câmara Municipal do Poder Legislativo  
Horário: 19h às 22h30min 

 

21 DE OUTUBTO DE 2017 

 OFICINAS E MINICURSOS: 07HS ÀS 17HS  

 LOCAL: UFMS Câmpus Naviraí. 
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ENCONTRE SEU TEXTO 
 

“CTRL+F” digite seu nome e/ou título de vosso manuscrito 

 

Deleite-se com a produção do conhecimento científico reunida nesta 

coletânea de textos que integra os ANAIS da IX Jornada Nacional de Educação e 

VII Colóquio Nacional de Ciências Sociais. 

 

 Aproveite! Dê uma espiadinha nos trabalhos! 

 

 

  BOA LEITURA   
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GT – 01  

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES, 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
E PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS EM 
EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
Coordenação: Profa. Ma. Andressa Florcena Gama da Costa (UFMS/CPTL), Prof. Dr. 

Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV) e Profa. Me. Natiele Lamera (Rede Estadual de 

Educação de SP- Presidente Epitácio). 
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GEOMETRIAS NÃO EUCLIDIANAS: UMA ABORDAGEM PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Camila Lacerda Soares Ferraz (IFSP- Campus Birigui) 1 

Zionice Garbelini Martos Rodrigues (IFSP- Campus Birigui) 2 

 

RESUMO: O presente artigo apresenta um relato de experiência pautado em referenciais 
teóricos, de uma licencianda em Matemática do IFSP- Campus Birigui, que propõe elucidar 
algumas noções elementares acerca da Geometria não euclidiana, no Ensino Fundamental II. 

A iniciativa da intervenção se deve ao descaso pertinente há anos com esta Geometria de 
natureza esférica. Portanto, pretende-se tornar visível a relevância deste conhecimento e a 

busca constante por possibilidades de ensino desta temática, sendo assim intenciona despertar 
o interesse em adesão desta temática. À vista disso, verifica-se que dispor desta prática 
enriquece a todos os envolvidos no projeto de forma singular.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Geometria não euclidiana. Geometria. Ensino-aprendizagem.  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

 

É possível que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer seja maior que 

cento e oitenta graus? Sim, é possível. Esta resposta causa estranhamentos a muitos, quando 

se tem consigo apenas os princípios da Geometria euclidiana. 

Apesar disso, não se deve restringir- se aos ensinamentos exclusivos desta Geometria, 

pois além dela existe a Geometria não euclidiana, que possui instigantes pontos de vista, mas 

que na maioria das vezes passam despercebidos por aqueles que se fecham ou não sabem da 

sua existência.  

Portanto, visto o descaso há anos com a Geometria não euclidiana tanto no Ensino 

básico, assim como em nível de graduação, apresenta- se este trabalho com intuito de 

promover novas e boas perspectivas a esta temática, possibilitando sua inserção, de modo 

especial no Ensino Fundamental II.  

                                                                 
1
 Licencianda em Matemática- camilalacerdasoares.cl@gmail.com 

 
2
 Pós – doutora em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e pela UNESP. Atualmente 

é professora da Licenciatura em Matemática no IFSP- Birigui. Zionice@ifsp.edu.br. 
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Para isso, o desenvolvimento deste projeto contou com a colaboração uma escola 

associada, sendo ela da rede pública da cidade de Birigui- SP, “Geracina Sanches de 

Menezes” juntamente com a professora de Matemática Lidiane Freitas Bianco Cosim, atuante 

na rede, a quem disponibilizou parte de suas aulas para a aplicação deste trabalho. O projeto 

teve como público alvo os alunos de uma sala de oitavo ano.  

 

2 OBJETIVOS  

 

Com a colaboração da escola e da professora parceira, possibilitou assim a realização 

do projeto, onde expor, ainda que seja de forma breve o estudo da Geometria esférica aos 

alunos do Ensino fundamental, permite que os mesmos ampliem seus conhecimentos e 

olhares para com as Geometrias, reavaliando suas aplicações como a compreender, descrever, 

representar e localizar-se no mundo em que está inserido.   

Deste modo, deseja- se também tornar visível a possibilidade do ensino da Geometria 

Esférica ainda no Ensino fundamental, usando para isto artifícios que causem estímulo aos 

alunos sobre a Geometria não euclidiana, desde materiais manipuláveis até o uso de 

tecnologias.  

Também presente no escopo deste projeto, acredita- se que realizar esta experiência 

contribui grandemente para o conhecimento dos envolvidos no projeto. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou- se a pesquisa bibliográfica seguida de 

uma intervenção no Ensino fundamental II. 

 A princípio procuramos por referenciais teóricos para serem utilizados como suporte 

na realização do projeto. Prioritariamente, elegemos como base essencial do nosso trabalho a 

dissertação de Martos (2002), visto o contato direto com a autora, sendo ela a orientadora 

deste presente projeto.  Entretanto, outros trabalhos estão incorporados a este projeto e são de 

grande relevância.  
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Posteriormente, foi feita a análise histórica do estudo da Geometria não euclidiana, 

onde constata- se que o seu descaso é pertinente há muitos anos. De acordo com o trabalho de 

Pavanello (1989), intitulado “O abandono do ensino de geometria: uma visão histórica”, 

entende- se que mesmo que o tema abordado carregue consigo suas inúmeras aplicações e 

possibilite um conhecimento mais amplo sobre a Geometria, a sua aderência é indeferida nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Ribeiro (2012) apresenta em sua pesquisa suas perspectivas de trabalho perante a 

adesão do ensino da Geometria não euclidiana nas escolas, por meio da Divulgação Cientifica 

no ensino não formal, o que nada interfere usar- se deste método no ensino formal também.  É 

salientado por ele, a perceptível a falta de interesse de escolas e universidades na adesão desta 

Geometria, o que ocasiona a despreparação em eventuais situações- problemas que envolvam 

conceitos da Geometria esférica. 

Elencamos ainda a complexidade do propósito do projeto, como pontuado por Martos 

(2002), que considera a realização da intervenção do contexto de Geometrias não euclidianas 

no Ensino fundamental um trabalho árduo. Contudo, o uso de materiais manipuláveis que 

possam contribuir na aprendizagem se torna uma opção de aprendizagem deste tipo de 

Geometria. 

Com o trabalho de Lovis (2009) verifica- se a falta de interesse também por parte de 

professores quanto a Geometria esférica.  Apresenta em sua pesquisa um questionamento 

elaborado para um grupo de professores de Matemática da Educação Básica, sobre a adesão 

do conceito nas Diretrizes Curriculares da Educação. Conclui- se por ela a existência de 

professores que conhecem e sabem um pouco sobre a Geometria não euclidiana, mas ainda há 

aqueles que apenas ouviram falar e outros que a desconhecem. 

Prosseguindo, depois da análise das pesquisas bibliográficas houve a preparação para a 

intervenção na escola associada. Seguiu- se com produção de aulas que seriam aplicadas 

durante o desenvolvimento do projeto. Aderimos o uso de materiais adicionais como esferas 

de isopor, canetinhas, bexigas, transferidor esférico entre outros, para a construção das aulas.   

Durante a realização do projeto, nos propusermos a redigir sucintamente as etapas do 

projeto, o que será nomeado como “Episódios”.   
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Episódio 01  

No mês de julho, tínhamos como propósito procurar por uma professora que 

permitisse a realização do projeto com seus alunos, o que brevemente pode ser resolvido.   

Neste mesmo mês apresentamos o projeto para os alunos, deixando claro que sua 

execução seria por encontros semanais e durante as aulas de Matemática, sendo que todas as 

atividades seriam feitas em grupo. Estabelecemos também um Contrato Didático a ser seguido 

no decorrer do projeto para a turma que iríamos trabalhar, no caso 8º ano D, assim designada 

pela escola.  

 

Episódio 02  

No primeiro dia de execução do projeto, no mês de agosto, propusermos uma 

atividade inicial, “Medidas dos ângulos internos de um triângulo”, com intuito de posteriores 

análises sobre ela, visando delinear o caminho a ser tomado diante das atividades que 

tínhamos elaborado, podendo elas serem remodeladas, se necessário.  

Depois de analisadas, percebemos a carência de discernimento entre alguns conceitos 

matemáticos no que se refere à Geometria. Com isso, reformulamos todo o caminho, antes 

traçado.  

 

Episódio 03  

 No segundo dia de desenvolvimento do projeto, já com um novo roteiro, começamos a 

questionar os alunos de forma oral, de modo que eles pudessem pensar sobre alguns conceitos 

da Geometria não euclidiana e construir por si mesmos suas conclusões, como Geodésicas, 

pequenos e grandes Círculos e o Raio da esfera. A adição de materiais manipuláveis surge 

nesta segunda atividade. 

 Com apoio na trabalho de MARTOS (2002), a próxima atividade ateve sobre 

“Medidas dos ângulos internos de um triângulo na esfera”, o intuito era que os participantes 

percebessem as alterações da medida dos ângulos internos na esfera, usamos como materiais 

adicionais bexigas, canetinhas e transferidores.  
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 Por motivo de compreensão, utilizar somente como recurso didático a lousa, para 

exposição de forma sistemática dos conceitos elementares da Geometria esférica, não foi o 

suficiente.  

 

Episódio 04 

 Como contatado no episódio anterior, o próximo passo recorreu ao uso da tecnologia.  

 A adesão do filme “Geometria da Esfera: Geometria não euclidiana” produzido por 

Sarah Yakhni, foi utilizado como uma saída para que aprendizagem dos alunos se tornasse 

mais sólida acerca  das noções elementares da Geometria não euclidiana.  

A produção de relatórios nesta etapa foi crucial para contatarmos que utilizar deste 

recurso trouxe a visão que esperávamos sobre a tridimensionalidade e agora se encontravam 

convencidos que é possível a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer ser maior 

que 180º.  

 Vejamos alguns relatos: João Henrique diz que, “Até agora eu aprendi que todo 

triângulo tem 180°, que três grandes círculos em uma esfera formam 8 triângulos, cada 

triângulo tem a soma mínima de 270° e a soma máxima de 540°, e também vi a linha 

imaginária Geodésica, que é reta no plano e curva na esfera”. A aluna Carol expôs,  “Eu 

entendi que a Geodésica é a linha que dá volta na esfera. A linha do centro até a superfície é 

a mesma quantidade, e que a linha do centro até a superfície é chamada raio. Em uma esfera 

existe 3 grandes círculos que tem 240° e quando vai aumentando ela chega até 540°. 

Geodésica é composta por dois pontos que ligam um ponto ao outro” e as conclusões da 

aluna Biana Camily “Eu aprendi que em esfera há três grandes círculos e que um triângulo 

em uma esfera começa 270° e termina com 540°, o triângulo que antes tinha 3 partes agora 

só  tem uma”. 

 

Episódio 05 

Neste episodio também como forma de elucidar os conceitos, utilizamos os Fusos 

horários, como ponto de partida para a exposição de outras concepções se atentando para a 

definição de paralelismo no plano e na esfera, relação das linhas imaginárias do globo como o 
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Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar 

Antártico e Meridiano de Greewich.  

A preocupação com a aprendizagem dos alunos se manteve durante todo o 

desenvolvimento do projeto, por isto apropriar- se do “Gerador de sólido de revolução” uma 

estrutura que mostra visualmente a diferença entre figuras planas e sólidos por elas formados, 

trouxe admiração e reconhecimento em relação a Geometria não euclidiana.   

 

Episódio 06  

 No sexto episódio elencado uma atividade sobre localização de pontos na esfera, a 

partir da construção das linhas imaginaria do globo, esperávamos por bons resultados, porém 

fomos surpreendidos negativamente.  Portanto, traçamos outro novo caminho para aulas 

posteriores. 

 

Episódio 07   

 A proposta da próxima atividade, se referiu se novamente aos fusos horários, porém 

sua execução aconteceu de outro modo, agora com um acompanhamento mais detalhado em 

cada grupo.  

 Assim, conseguimos pontuar as dúvidas e sua resolução durante a aula. 

 

Episódio 08  

 Novamente recorremos ao auxilio da tecnologia como abordagem. 

 Desta vez, utilizamos o software Cinderella3, um programa que permite a abertura para 

desenvolvimentos dos diversos tipos de Geometria, como Euclidiana, Hiperbólica e Esférica. 

Uma nova revisão, produção alguma figuras geométricas e construção do triângulo na esfera 

no software coube nos objetivos desta aula.  

 Assim, os alunos se sentirem entusiasmado em produzir as atividades com auxilio do 

software, o que procedeu uma aprendizagem mais eficaz.     

 

Episódio 09 

                                                                 
3
 É um programa de Geometria Dinâmica, criado por J. Richter-Gebert e U. H. Kortenkamp.  
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Sendo este o ultimo episódio do projeto, com intuito de finalizar as atividades e rever 

alguns conceitos da Geometria não euclidiana os alunos assistiram ao filme “O Pequeno 

Príncipe”.  

 

Na sequência apresenta- se as atividades trabalhadas durante o projeto. 

Atividade 1 

 

Objetivo: Perceber que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 

180°. 

Conhecimento prévio: É necessário que eles saibam o conceito de ângulo. 

Monte seu quebra cabeça de triângulos. 

1- Desenhe três triângulos iguais na folha sulfite. 

2- Enumere os ângulos de um dos triângulos. Em seguida faça o mesmo com os outros 

dois da mesma forma, obedecendo a ordem que você enumerou o primeiro. 

3- Atribua respectivos valores para cada ângulo dos triângulos desde que sua soma não 

ultrapasse 180°. 

4-  Recorte cada triângulo. 

5- Use o quebra cabeça de triângulos e demostre que a soma dos ângulos internos de 

qualquer triângulo é 180°.  

 

 

Atividade 2 

Objetivo: Definir o conceito dos grandes círculos 

Conhecimento prévio: Paralelismo 

1- Como entrar e sair de uma circunferência? 

 

Atividade 3 

Objetivo: Diferença entre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo no 

plano e na esfera. 

Conhecimento prévio: Definição de ângulos e uso do transferidor. 
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 Faça vários triângulos e algumas retas em sua bexiga, usando a canetinha. Encha de ar 

a bexiga, observe o que acontecerá com o triângulo. Descreva oque você observou. E observe 

também o que aconteceu com a reta. Anote todas suas observações. 

 

Atividade 4 

Objetivo: Mostrar a localização na esfera. 

Conhecimento prévio: Ter noções básicas do sistema de coordenadas sobre o globo. 

1- Observando a esfera de isopor, represente um desenho de retas paralelas a linha do 

Equador e linhas paralelas ao Meridiano de Greenwich. 

2-  Defina Longitude e Latitude. 

3- O que são os fusos horários? E como eles funcionam? Por que eles são necessários? 

4-  Localize os seguintes pontos na esfera: 

a)  Ponto A- Norte do Leste- 0° de Latitude e 15° Longitude 

b)  Ponto B- Sul do Oeste- 20° de Latitude e 75° Longitude 

c)  Ponto C- Sul do Leste- 21° de Latitude e 60° de Longitude 

 

Atividade 5 

Objetivo: Compreender os fusos horários. 

Conhecimentos prévios: Fusos horários, localização na esfera. 

1- Um navio deixa Sidney, Austrália, no dia 1° de março, às 10:00hs e leva 10 dias e 

03 horas na travessia para a Ilha de Trindade e Martin Vaz no Brasil. Se Sidney está na 

longitude 150° E e a Ilha de Trindade e Martin Vaz na longitude 30° W, determine a data e a 

hora de chegada do navio. 

*Obs: W- Oeste  e  E- Leste. 

 

Atividade 6 

 

Objetivo: Discutir com os alunos a solução do clássico problema da cor do urso 

Conhecimento prévio: Diferença entre plano e esfera 
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1-   Um urso saiu de sua casa e caminhou 100 km ao sul. Depois virou ao oeste e caminhou 

por 100 km. Então virou novamente e caminhou 100 km ao norte. Qual não foi a sua surpresa 

quando achou que voltara novamente para a sua casa. Qual é a cor do urso? 

2-   É possível para um urso chegar ao mesmo lugar em que ele iniciou uma caminhada como 

a descrita acima? 

3-  Esboce sobre sua esfera o desenho da viagem do urso. Relate as conclusões a que 

chegaram. 

 

Na sequência temos o transferidor esférico, utilizado para localização na esfera. 

 

 

A figura abaixo representa a distância entre dois pontos numa superfície esférica, 

formando assim a Geodésica. A construção das três curvaturas determinam um triângulo 

esférico. 

 

Produzido no software Cinderella. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 Em decorrência da complexidade da temática, durante vários momentos na execução 

do projeto, se tornou necessário tomar novos caminhos diante das atividades pré-

estabelecidas, para uma aprendizagem mais significativa aos alunos.  

Considera- se esta intervenção como o primeiro contato entre os alunos e a Geometria 

não euclidiana. Seja este um motivo considerável para as dificuldades encontradas no 

entendimento deles diante da Geometria esférica.  

Mediante isto, o uso da tecnologia para a compreensão de alguns conceitos da 

Geometria não euclidiana, o uso de matérias adicionais, a interdisciplinaridade nas atividades 

puderam favorecer o processo de ensino- aprendizagem deste outro tipo de Geometria.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

 Pode constatar que todos aqueles que haviam participado de alguma forma do projeto, 

puderam ser beneficiados com este trabalho. 

 Para a professora parceira esta experiência trouxe uma novo conhecimento à ela, pois 

desconhecia este tipo de Geometria e por isto a impossibilitaria de apresentar tal assunto aos 

seus alunos. Entretanto, a professora julga necessário o ensino da Geometria não euclidiana, 

pois auxilia até mesmo no entendimento da Geometria euclidiana, confrontando suas 

peculiaridades.  

 Na perspectiva da licencianda de Matemática, a oportunidade de estudar e desenvolver 

o projeto com os alunos do Ensino fundamental, permite um novo conceito acerca das 

Geometrias e ainda enriquece a prática enquanto futura docente.  

 Os alunos se demostraram satisfeitos ao final do estudo da Geometria esférica, pois 

passaram a ter clareza das diferenças entre a Geometria euclidiana e a Geometria não 

euclidiana, com isto se sentiram confiantes para falar dos tipos de Geometria. 

 A inserção de materiais manipuláveis e da tecnologia no processo de ensino-

aprendizagem facilitou a compreensão de muitos conceitos, viabilizando também um 

ambiente propicio a descobertas.  
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RESUMO: O presente trabalho é fruto da experiência de ensino e pesquisa realizada numa 

disciplina do curso de Pedagogia da UFMS-CPPP. O mesmo, a partir da proposta de 
Mizukami (1986), objetiva apresentar reflexões a respeito da finalidade das disciplinas de 
geografia e história na educação infantil e no ensino fundamental anos iniciais. Busca-se, 

dado os objetivos da educação infantil, entender a importância e como pode-se trabalhar a 
geografia e a história de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia e de 

História, das Diretrizes Curriculares Nacionais e do Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil. A pesquisa é de caráter bibliográfico, mas se articula à experiência prática 
de uma visita ao museu da Erva Mate de Ponta Porã. O trabalho, preocupa-se com questões da 

fronteira Brasil Paraguai, lócus de estudo e da futura atuação profissional das autoras. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Orientações curriculares. Geografia. História. Parâmetros 
Curriculares. Ensino. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho realiza reflexões acerca do papel do ensino da de história e 

geografia na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Temos como 

ponto de partida para nossa reflexão os documentos normativos produzidos pelo Ministério da 

Educação, de forma especial as propostas presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), nas Orientações Curriculares Nacionais (DCNs) e do Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI).  
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Temos como pressuposto que o ensino de história e geografia só será satisfatório nos 

anos iniciais da educação básica, se o educador criar condições, ter iniciativas e, sobretudo, 

demonstrar a importância do contexto histórico, social e cultural ao qual o educando está 

inserido. Assim, é preciso na prática educativa levar em consideração os conhecimentos 

prévios dos educandos, a fim de proporcionar e produzir experiência e reflexões significativas 

no processo de ensino aprendizagem. Para tanto deve-se utilizar recursos diversos que 

adequados para este fim.   

O presente trabalho é fruto de atividades teórico-práticas desenvolvidas durante a 

disciplina “Ensino de história e geografia” no sexto semestre de pedagogia da UFMS campus 

Ponta Porã. Durante a disciplina foi destacado a importância do estudo de geografia e da 

história no contexto de formação acadêmica, pois em Ponta Porã, por se tratar de uma cidade 

de fronteira7. Com o Paraguai, temos a experiência diferenciada, dado o contexto 

sociolinguístico e cultural presente nas escolas. 

Assim, percebemos durante a disciplina que é preciso conhecer as diversas formas de 

trabalhar com os conteúdos de história e geografia nos anos iniciais levando em consideração 

a realidade8 singular da fronteira. As contribuições para nossa formação foram ricas, pois ao 

final do curso reconhecemos a importância de refletir a respeito de nossa formação e de nossa 

identidade, haja vista que iremos atuar na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Nesse sentido Mizukami (1986) ressalta: 

 

[...] criação de condições nas quais os alunos pudessem tornar-se pessoas de 

iniciativa, de responsabilidade, de autodeterminação, de discernimento, que 

soubessem aplicar-se a aprender as coisas que lhes servirão para a solução de seus 

problemas e que tais conhecimentos os capacitassem a se adaptar com flexibilidade 

às novas situações, aos novos problemas, servindo-se da própria experiência, com 

espírito livre e criativo (MIZUKAMI, 1986, p. 45). 

 

Esse espírito livre e criativo ao qual a autora se refere nos fez pensar que é necessário 

criar condições para que isso ocorra. Questionávamos como podíamos desenvolver uma 

conduta próxima a proposta de Mizukami (1986), pois sabíamos e tínhamos a experiência de 

                                                                 
7
 Nosso campus universitário situa-se na cidade de Ponta Porã-MS, onde pretendemos atuar depois de formada, 

Ponta Porã e uma de fronteira, conurbada à Pedro Juan Caballero-PY 

 
8
 É comum nas escolas de Ponta Porã a presença de crianças paraguaias e de indígenas.  
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que muitas das práticas do ensino de geografia e de história ainda estão atreladas aos métodos, 

digamos, mais ‘tradicionais’ de ensino. Por exemplo, o ensino de história, como uma 

aprendizagem decorativa, repetitiva que muitas vezes não adquire sentido para o educando. 

Dado isso, conseguimos perceber que o educador deve ter iniciativa e sobre tudo 

demonstrar que é possível construir a aprendizagem de diversas formas e de maneira 

interessante. Para tanto é preciso partir do contexto histórico, da própria cultura e das 

experiências cotidianas do educando, a fim de possibilitar o intercâmbio da aprendizagem a 

partir da realidade deles. Tal perspectiva é presente nos PCNs e nas PCNs, e suas orientações 

podem tornarem-se riquíssimas se postas em práticas. A fim de conhecermos mais a realidade 

e a cultura local, realizamos uma visita técnica ao museu da Erva Matte, localizado em Ponta 

Porã, fronteira com a Paraguai.  Nessa visita fizemos o levantamento de possíveis formas de 

trabalho partindo do contexto histórico vivenciado pelos educandos e por suas famílias na 

região e por esse motivo buscaremos articular a nossa experiência da visita técnica às 

orientações presentes nos documentos oficiais supracitados. 

É preciso considerar que a Educação Infantil passou a integrar a primeira etapa da 

Educação Básica, seguida do Ensino Fundamental e posteriormente do Ensino Médio.  

 
Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

(BRASIL, 1996). 

 

A Educação Infantil é ofertada em Instituição de Educação Infantil, antes conhecidas 

por creches para as crianças de 0 a 5 anos. A educação infantil, deve integrar o cuidado e a 

instrução. A matrícula nessa fase tornou-se obrigatória a partir dos quatro anos de idade, antes 

era obrigatório apenas a matrícula/frequência/permanência no ensino fundamental, como 

explica melhor a Paris: 

 

Em abril de 2013 foi sancionada a Lei nº 12.796, que alterou a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, de 1996. Entre as principais mudanças estão que pais 

ou responsáveis passam a ser obrigados, já neste ano, a matricular as crianças na 

Escola mais cedo, com 4 anos de idade, e nela garantir sua permanência até os 17. 

Ainda como parte das novidades da lei está a regra de que haverá controle de 

frequência na Pré-Escola, antes restrito aos Ensinos Fundamental e Médio. Agora, 

passa a ser exigida a presença de, pelo menos, 60% do total de horas na Pré-Escola, 

enquanto que, para os maiores, a frequência mínima obrigatória é de 75%. A 
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determinação antecipa a obrigação em dois anos, já que, até então, os pais deviam 

matricular os pequenos a partir dos 6 anos, sendo que o Ensino fundamental era a 

única fase Escolar obrigatória. E os Estados e municípios terão até 2016 para 

garantir a inclusão dessas crianças na Escola pública (PARIS, 2014,p. 12). 

 

A Educação Infantil difere em seus objetivos das outras etapas de ensino, pois não tem 

currículo formal. Em 1998 foi elaborado o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI) como um documento equivalente aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) que orienta as disciplinas das demais modalidades de ensino na Educação Básica. 

Quantos aos objetivos da educação infantil o referencial define que cuidar, educar e brincar, 

são aspectos primordiais nessa etapa, como está destacado no RCNEI (1998): 

 

O papel da educação infantil é o cuidar da criança em espaço formal, contemplando 

a alimentação, a limpeza e o lazer (brincar). Também é seu papel educar, sempre 

respeitando o caráter lúdico das atividades, com ênfase no desenvolvimento integral 

da criança. Não cabe à educação infantil alfabetizar a criança. Mas preservar e 

estimular a brincadeira, pois brincando a criança é estimulada a desenvolver suas 

capacidades. Nessa fase ela não tem maturidade neural para isso, salvo os casos em 

que a alfabetização é espontânea. Devem ser trabalhados os seguintes eixos com as 

crianças: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e 

Sociedade e Matemática. O objetivo é o de desenvolver algumas capacidades, como: 

ampliar relações sociais na interação com outras crianças e adultos, conhecer seu 

próprio corpo, brincar e se expressar das mais variadas formas, utilizar diferentes 

linguagens para se comunicar, entre outros (RCNEI, 1998, p.15). 

  

Já o Ensino Fundamental, os anos iniciais têm outros objetivos, destacados em PCN’s 

mesclados e/ou específicos, variando da disciplina e do ano/série. A fim de demonstrar a 

diferença de forma pontual, recortamos da lista de objetivos da Ensino Fundamental o aspecto 

que deixa claro sua finalidade, que visa a formação básica do cidadão. Para isso, segundo o 

artigo 32º da LDB, é necessário desenvolver os trabalhos a partir desses objetivos: 

 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 

na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a 

formação básica do cidadão, mediante:          

I- O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em v ista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 1996). 
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Ao ingressarem na escola, as crianças passam a diversificar o seu convívio, 

ultrapassando as relações de âmbito familiar e interagindo, também, com um outro grupo 

social: estudantes, educadores e outros profissionais da educação. Tal realidade já caracteriza 

intersubjetividade, contudo na fronteira temos outros aspectos que marcam a diversidade 

escolar. O contexto plurilíngue, pois temos crianças em sala de aula que são falantes do 

português, espanhol e guarani; a diversidade cultural: brasileiras, paraguaias, indígenas e 

descendentes de outros países como árabes. Todavia tal diversidade se manifesta como um 

desfio no processo de ensino aprendizagem de forma geral e também no aspecto do ensino de 

história e geografia. Assim queremos demonstrar que é possível ensinar a história e geografia 

para crianças levando em consideração elementos comuns da região. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa teve sua origem numa atividade técnica proposta pelo professor 

durante a disciplina “Ensino de história e geografia” no sexto semestre de pedagogia da 

UFMS campus Ponta Porã. A atividade consistia em três momentos: 1- visita ao Museu da 

Erva Mate de Ponta Porã; 2- pesquisa sobre como podemos utilizar o museu como recurso 

pedagógico no ensino de história e geografia; 3- elaboração e apresentação de materiais e/ou 

atividades práticas de ensino a partir do museu. 

Assim o presente trabalho vale-se de dois elementos metodológicos, o primeiro de 

ordem teórica bibliográfica, pois consultamos teóricos que tratam do ensino de história e 

geografia, bem como faremos a nossa análise a partir de documentos oficiais do estado 

brasileiro: a saber: PCN’s, DCN’s e RCNEI.  

A análise dos documentos bibliográficos seguirá os da análise interpretativa, entendida 

como entendida como uma ferramenta intelectual que nos ajudará a compreender a o todo 

(SEVERINO, 2002). Reconhecemos o discurso presente nos documentos possuem força de 

verdade, ainda que não tenham sido produzidos no campo científico a respeito da realidade da 

educação, sobretudo quando pensamos a educação fronteiriça. Outro movimento 

metodológico, será a nossa memória sobre a visita a museu, este nos permitirá apontar como é 

possível colocar em prática algumas das orientações presentes nos documentos. 
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Dentre diversos autores, nosso referencial teórico se ancora nas abordagens do 

processo de ensino propostos por Mizukami (1986) ao destacar propostas de metodologias de 

ensino a partir de sua pesquisa desenvolvida no campo educacional que resultou no livro “O 

ensino: abordagens no processo”. Refletindo em relação à didática que, em diversos 

momentos é colocada em questão, referenciamos também Selbach (2010), que busca a 

interlocução da didática no ensino de história, entretanto as reflexões propostas se estendem 

para as demais disciplinas, tendo em vista o (a) pedagogo (a) é responsável nos anos iniciais 

do ensino fundamental, por disciplinas como matemática, língua portuguesa história, 

geografia, ciências e em algumas instituições, por artes visuais.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação ao ensino de história e geografia, documentos orientadores de modo geral 

destacam conteúdo a serem trabalhados preferencialmente, como histórias da região de 

vivência dos educandos, partindo de histórias mais antigas até as atuais, para isso, algumas 

das orientações são os estudos comparativos, que distingue diferenças e semelhanças, 

transformações de costumes e permanências de alguns até os dias atuais, bem como 

modalidades de trabalho, divisão de tarefas, organizações do grupo familiar e formas de 

relacionamento com a natureza, como é destacado nos PCNS (1997). 

A prática do Ensino de História e Geografia segundo os PCNS (1997) fala que “A 

aplicação da história na escola existe uma relação com o saber histórico, compreende de modo 

amplo, a delimitação de três conceitos fundamentais: o de fato histórico, de sujeito histórico e 

de tempo histórico”. Segundo o PCNS (1997) os conteúdos de história para o primeiro ciclo 

História local e do cotidiano: 

 

Os conteúdos de História para o primeiro ciclo enfocam, preferencialmente, 

diferentes histórias pertencentes ao local em que o aluno convive, dimensionadas em 

diferentes tempos (a localidade); Prevalecem estudos comparativos, distinguindo 

semelhanças e diferenças, permanências e transformações de costumes, modalidades 

de trabalho, divisão de tarefas, organizações do grupo familiar e formas de 

relacionamento com a natureza; A preocupação com os estudos de história local é a 

de que os alunos ampliem a capacidade de observar o seu entorno para a 

compreensão de relações sociais e econômicas existentes no seu próprio tempo e 

reconheçam a presença de outros tempos no seu dia-a-dia (BRASIL, 1997, p. 48). 
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Em relação à localidade os PCN’s ressaltam que o levantamento de diferenças e 

semelhanças individuais, sociais, econômicas e culturais entre os alunos da classe e entre eles 

e as demais pessoas que convivem e/ou trabalham na escola, como:  

 

Idade, sexo, origem, costumes, trabalho, religião, etnia, organização familiar, lazer, 

jogos, interação com meios de comunicação (televisão, rádio, jornal), atividade dos 

pais, participação ou conhecimento artístico, preferências em relação à música, à 

dança ou à arte em geral, acesso a serviços públicos de água e esgoto, hábitos de 

higiene e de alimentação (BRASIL, 1997, p. 48). 
 

Já em relação à comunidade indígena, as orientações são para identificação do grupo 

indígena da região e estudo do seu modo de vida social, econômico, cultural, político, 

religioso e artístico, visto que Mato Grosso do Sul é um dos estados com mais aldeias 

indígenas no Brasil, o trabalho com essa temática é bastante importante e inerente à realidade 

dos educandos que aqui se encontram, nessa perspectiva o documento orienta que sejam 

realizados levantamentos de:  

 

O território que habitam e que já habitaram, organização das famílias e parentesco, a 

produção e distribuição de alimentos, a divisão de trabalho entre os sexos e as 

idades, as moradias e a organização do espaço, os rituais culturais e religiosos, as 

relações materiais e simbólicas com a natureza (os animais e a flora), a língua 

falada, as vestimentas, os hábitos cotidianos de higiene, a medicina, as técnicas de 

produção de artefatos, as técnicas de coleta ou de produção de alimentos, a 

delimitação do território geográfico e de domínio da comunidade, os espaços que 

são públicos e os espaços considerados privados, as transformações sofridas pela 

cultura no contato com outros povos, as relações de amizade, trocas ou identidade 

com outras comunidades indígenas, as brincadeiras e as rotinas das mulheres, dos 

homens, das crianças e dos velhos, a medição do tempo, o contar histórias, as 

crenças, lendas e mitos de origem, as manifestações artísticas, como músicas, 

desenhos, artesanato, danças (BRASIL, 1997, p. 48). 

 

Nessa perspectiva foi realizada uma visita técnica ao museu Erva Mate Santo Antônio, 

localizado na cidade de Ponta Porã/ MS/ Brasil, fronteira internacional com o Paraguai, para 

levantamento de possibilidades de trabalho com as disciplinas partindo do contexto histórico 

vivenciado pelas crianças fronteiriças. Dessa forma foi pensada a interdisciplinaridade que é 

bastante trabalhada nos anos iniciais do ensino fundamental associando a história e a 

geografia. Assim, algumas das possibilidades metodológicas foram a construção de 

conhecimentos sobre a história seja ela da humanidade, pessoal, econômica, dentre outros, por 
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meio do museu, que contém riquíssimos aglomerados, sejam eles proveniente de vestimenta, 

pintura, escultura, utensílios, e outros meios de perpetuação da História.  

Dessa forma o estímulo à construção do conhecimento da concepção e do conceito do 

museu, sua utilidade e a importância de sua construção e manutenção, é um exemplo 

riquíssimo material para o ensino da História para as crianças, pois só sua história e de como 

se originou determinado museu traria valiosas informações sobre as influências sociais e 

políticas que fizeram e fazem parte da história.  

Nesse sentido é material de ensino rico também, para a disciplina de geografia pois, a 

história de construção das fronteiras se deram em condição de guerra a partir do ano de 1864 

com a duração de seis anos, até países como Argentina, Uruguai se unirem ao Brasil como o 

apoio da Inglaterra, para que seus territórios não fossem mais tomados pelo ditador paraguaio 

Francisco Solano Lopes, segundo Borges (2008).   

Outras possibilidades, são os materiais informativos acumulados nos museus como um 

todo, ou em suas particularidades, ao qual podemos nos apropriar desses materiais e adequá-

los as informações que se deseja repassar para a construção do conhecimento. Uma maneira 

de se utilizar o museu na prática educativa voltada ao ensino de crianças, por exemplo, seria 

descortinar referente às brincadeiras praticadas que remontam ao longo da história da 

humanidade, seria apresentar as crianças obras de arte como, por exemplo, de pinturas de 

artistas, como do artista brasileiro Ivan Cruz que passa através da pintura, crianças brincando 

e formas de brincadeiras de sua época como pulando corda, jogando amarelinha, pião, balão, 

entre inúmeros outras brincadeiras que se fizeram presente em sua infância imortalizando-os 

na história.  

Assim, o museu é uma forma de proporcionar o ensino de forma prazerosa 

dependendo da finalidade a que propõe desvendar, ao qual uma simples brincadeira de criança 

pode nos reportar a história de um povo, sua cultura e sua forma de interagir socialmente, pois 

demonstra as influências nas atividades de uma sociedade, e a mesmo tempo o professor pode 

comparar as brincadeiras da época da infância do artista com as brincadeiras atuais. 

A pintura em um museu por mais simples que seja, pode ser uma fonte de 

conhecimento inestimável dependo da perspectiva de seu observador, o museu, portanto, é 

uma fonte inesgotável de conhecimento podendo ser ele conhecido pessoalmente pelas 
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crianças com sua infraestrutura como um todo, ou com uma pequena parcela proveniente do 

mesmo.  

Associando à disciplina de geografia as orientações nos primeiros anos do ensino 

fundamental são para o estudo da paisagem local, com foco na preservação do ambiente. A 

principal noção a ser trabalhada por este tema é a presença da natureza em tudo que está 

visível ou não na paisagem local.  

Por meio da observação e descrição, os educandos podem reconhecer essa presença 

em seus hábitos cotidianos, na configuração e localização de seu bairro e de sua cidade ou 

ainda nas atividades econômicas, sociais e culturais com as quais têm contato direto ou 

indireto, que podem ser utilizadas para coletas de dados para o trabalho tanto com a disciplina 

de história como de geografia. 

Dentre as principais noções estão os estudos das diferentes paisagens. Este tema 

proporciona um estudo sobre os motivos, as técnicas e as consequências da transformação e 

do uso da natureza. Pode-se integrá-lo ao estudo da História no que se refere às relações 

sociais, culturais e econômicas. 

E por último, mas não menos importante, o estudo da noção de lugar e a paisagem, 

que trata das relações mais individualizadas dos alunos com o lugar em que vivem. Quais 

foram as razões que os fizeram morar ali (vínculos familiares, proximidade do trabalho, 

condições econômicas, entre outras) e quais são as condições do lugar em que vivem 

(moradia, asfalto, saneamento básico, postos de saúde, escolas, lugares de lazer, tratamento do 

lixo). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Com relação ao eixo História, as políticas pedagógicas propostas pelos PCNs inovam 

por estarem dentro da visão inclusiva do sujeito aprendiz e se mostram direcionadas, de forma 

a criar um ambiente favorável e familiar, as vivências anteriores do aluno. Suas relações com 

o mundo e sua história de vida devem ser percebidas como fonte de crescimento e 

entendimento do meio experimentado, pois, “os conteúdos de História para o primeiro ciclo 
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enfocam, preferencialmente, diferentes histórias pertencentes ao local em que o aluno 

convive, dimensionadas em diferentes tempos” (BRASIL, 1997, p. 49). 

Os documentos normativos situam o aluno como parte da sociedade fazendo-o 

importante. Assim é preciso conduzi-lo a perceber mais claramente o seu papel social que é 

singular e se concretiza com suas diferenças. É preciso notar que a singularidade não é mais 

um obstáculo, mas sim um incentivo para desenvolver um sujeito crítico e menos ingênuo.  

Considerando o mundo numa dinâmica a multicultural, a proposta pela junção da 

História e da Geografia podem servir de laboratório para a compreensão do mundo e da 

aceitação do outro com suas diferenças a fim de fortalecedor a coesão social. Cabe dentro 

deste contexto uma reflexão da “tradição” que algumas regiões do Brasil tanto se orgulham 

como um impedimento velado a multiculturalidade visto não aceitarem inovações. “O 

exercício de comparações geo-histórias como crescimento, suas semelhanças e costumes 

podem proporcionar aos educandos uma forma de perceber que os homens são fruto de seu 

tempo e de seu espaço”.  

Cabe também, na pratica pedagógica, contextualizar a geografia e a história, a fim de 

demonstrar o mundo humano se relaciona com os fenômenos naturais, geológicos, e 

climáticos, mas o homem atua sobre “eles” mudando drasticamente a natureza. Para Bueno 

(2004, p. 27), “a história e a geografia deve possibilitar aos alunos a autonomia, a 

compreensão, limites e as potencialidades da ciência e da tecnologia, bem como 

desdobramentos que o desenvolvimento trouxe na construção das espacialidades geográficas”. 

Dentro da realidade de fronteira existe um diferencial capaz de enriquecer a formação, 

a diversidade cultural, linguística, simbólica e de perspectivas históricas não pode ser 

concebido como natural ou de forma despercebida. É possível na fronteira criar experiências a 

partir da diversidade linguística e cultural. Assim é preciso coordenar um trabalho capaz de 

explorar, de forma inclusiva, as realidades da fronteira.  

 

Referências  

BORGES, Fernando Tadeu de Miranda. Uma releitura da guerra Brasil e Paraguai. 

Editora: Entrelinhas-Carrion. Temas do livro: História do Brasil. 2008. 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 33 

BUENO, M. R. Proposta Curricular de Geografia do Ensino Fundamental. Educação. 
Secretaria de Educação de Minas Gerais. 2004. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do 

Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

curriculares nacionais: história e geografia. 2.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Lei nº 9.394: 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília. 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em 25 mar. 2016. 

MIZUKAMI, M. da G. N. O Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPR, 1986. 

PABIS, Nelsi Antônia. Enfoques Metodológicos no ensino de História e Geografia. 
Disponível em: 

<http://repositorio.unicentro.br/bitstream/123456789/334/1/O%20Ensino%20de%20Hist%C3
%B3ria%20e%20Geografia%20nos%20Anos%20Iniciais%20do%20Ensino%20Fundamental

.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2016. 

PARIS, Francisca. Opinião: o ensino infantil agora é também obrigatório. Tribuna do 

Planalto . 2014. Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-

midia/indice/30143/opiniao-o-ensino-infantil-agora-e-tambem-obrigatorio/>. Acesso em: 08 
mar. 2017.   

SELBACH, S. História e Didática. Petrópolis, Vozes, 2010.  

SELBACH, S. Geografia e didática. Petrópolis, Vozes, 2010. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: 
Cortez, 2002. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 34 

 
UM OLHAR DAS PESQUISAS SOBRE O PAPEL DO COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 
 

Juliane do Nascimento Mosquini (FCT/UNESP)9 
Maria Raquel Miotto Morelatti (FCT/UNESP)10 

 

RESUMO: O presente texto aborda sobre o papel do coordenador pedagógico a partir de um 

levantamento de pesquisas sobre o tema. O coordenador pedagógico é um dos profissionais 
apontados na literatura como responsável por promover a formação continuada na escola, 
entretanto, o que se verifica na maioria das pesquisas é que o papel do coordenador como 

formador de professores nem sempre ocorre de forma efetiva devido a um conjunto de fatores 
que interferem no trabalho desse profissional. Entretanto, ainda que grande parte das 

pesquisas apontem aspectos negativos em relação a forma como o trabalho do coordenador 
tem se efetivado na prática, todas elas atribuem importância ao seu papel na escola, 
evidenciando desafios a serem ainda superados na prática desse profissional. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Coordenador Pedagógico. Formação de Professores. Formação 

Continuada. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem por objetivo apresentar um levantamento de pesquisas realizado 

acerca do papel do coordenador pedagógico. Tal estudo faz parte de uma pesquisa de 

doutorado em andamento que tem como objeto de estudo a formação continuada de 

professores que ensinam Matemática. A pesquisa tem por objetivo investigar a mediação do 

coordenador pedagógico no processo de formação continuada de professores, mediante a 

constituição de um grupo de estudos com professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental para o ensino de matemática em uma escola da rede municipal de Pompeia (SP).  

O coordenador pedagógico é um dos profissionais que aparece na literatura como 

elemento fundamental para a realização da formação continuada na escola. Como apontam 

                                                                 
9
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Gouveia e Placco (2013), o coordenador constitui peça chave para o desenvolvimento da 

formação permanente nas escolas além de ter um papel fundamental na perspectiva 

colaborativa de formação. Acrescentam as autoras: 

 

É o CP que tem as condições para propor bons momentos de formação nos horários 

de trabalho coletivo previstos na escola, para organizar grupos de estudo, planejar as 

ações didáticas junto com os professores, fazer orientações por séries, exercer de 

fato o papel de um articulador de aprendizagens. Ao assumir esse papel, o CP se 

responsabiliza, junto com o professor, pela qualidade da aprendizagem dos alunos 

(p. 70). 

 

Destaca-se ainda a importância da parceria entre coordenador e professores 

(CLEMENTI, 2001; GOUVEIA e PLACCO, 2013) na busca de solução para os problemas do 

cotidiano, na importância de o coordenador oferecer instrumentos e fazer a interlocução com 

os professores. 

 

Juntos devem refletir sobre o que privilegiar em determinada atividade, como 

promover maiores reflexões entre os alunos, que metodologias são mais adequadas 

nesta ou naquela situação, ou como os alunos estão se relacionando com as 

informações que adquirem na escola. Cabe ao coordenador fazer a interlocução com 

os professores, ajudando-os a amadurecer suas instituições e superar as contradições 

entre o que pensam e planejam e as respostas que recebem dos alunos (CLEMENTI, 

2001, p. 54). 

 

Com o objetivo de melhor delinear e justificar o estudo foi realizado um levantamento 

de pesquisas que tratam sobre o papel do coordenador pedagógico, a partir do ano de 2009. A 

escolha desse período está relacionada a redefinição da função do coordenador na Resolução 

SE nº 88 de 19/12/2007, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que passa a 

atribuir a coordenação pedagógica a responsabilidade pela implementação de uma política de 

melhoria da qualidade de ensino. Além disso, a Resolução define como atribuições do 

coordenador  

 

I - acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os 

resultados do desempenho dos alunos; 
II - atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica espaço coletivo 

de construção permanente da prática docente; 
III - assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes 

dos professores para garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática 
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pedagógica, estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento 

profissional; 
IV - assegurar a participação ativa de todos os professores do segmento/nível objeto 

da coordenação, garantindo a realização de um trabalho produtivo e integrador;  
V - organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de 

aprendizagem; 
VI - conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e 

aprendizagem, para orientar os professores; 
VII - divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológicos 

disponíveis. (SÃO PAULO, 2007). 
 

A resolução, traz a partir de 2008 novas configurações para a prática do coordenador 

pedagógico, desse modo torna-se importante compreender por meio das pesquisas como estes 

profissionais têm exercido o seu papel e os desafios que ainda permanecem. 

Neste texto são apresentados os resultados de pesquisas referente ao período de 2009 a 

2017. O levantamento das pesquisas se deu no Banco de Dissertações e Teses da Capes e na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Para a busca foram utilizados os descritores: 

Coordenação Pedagógica; Coordenador Pedagógico e Professor Coordenador.  A partir da 

leitura dos resumos dos trabalhos encontrados foi possível selecionar 50 trabalhos que 

abordavam o papel do coordenador, sendo 42 dissertações e 8 teses sobre o tema. 

 

2 O COORDENADOR PEDAGÓGICO NAS PESQUISAS 

 

O levantamento realizado possibilitou organizar os trabalhos em seis categorias: 

pesquisas que evidenciam o papel do coordenador pedagógico na formação continuada dos 

professores; pesquisas que abordam as funções do coordenador estabelecendo comparações 

entre as atribuições legais e a prática cotidiana desse profissional; pesquisas voltadas à análise 

da prática do coordenador pedagógico; pesquisas que analisam a implementação de 

Programas e políticas públicas e o trabalho do coordenador; pesquisas que tratam sobre a 

formação do coordenador pedagógico; pesquisas que abordam a relação entre coordenadores e 

professores. 

Os resultados das pesquisas revelam aspectos que constituem ainda desafios à 

profissão do coordenador. Em relação as funções do coordenador as pesquisas apontam como 

problemas a falta de clareza acerca das atribuições deste profissional (MENDES, 2011; 
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GRÄF, 2012; ANTUNES, 2014; PIRES, 2014); a multiplicidade de tarefas que ocasionam em 

uma sobrecarga de trabalho e comprometem o desempenho do trabalho da coordenação 

(LIMA, 2009; ANTUNES, 2010; GRÄF, 2012; NETO 2012; RIBEIRO, 2012; ARAUJO, 

2013; PIRES, 2014; PRADO, 2015); a falta de preparo do coordenador e necessidade de uma 

formação específica/espaço de formação para exercer a função (ANTUNES, 2010; GOMES, 

2011;  GRÄF, 2012; MORGADO, 2012; NERY, 2012; SILVA, 2012; ARAUJO, 2013; 

PATTARO, 2013; ANTUNES, 2014), assim como a falta/necessidade de construção da 

identidade do coordenador pedagógico (PALLIARES, 2010; GOMES, 2011; GRÄF, 2012; 

NOGUEIRA, 2013).  

A pesquisa de Palliares (2010) investigou as dificuldades que o coordenador 

pedagógico encontra no processo de construção de sua identidade como formador de 

professores da Educação Infantil, do ponto de vista institucional e individual. Os resultados da 

pesquisa mostraram que a formação do coordenador acontece em dois níveis. No institucional 

a formação é realizada pelo Departamento de Orientação Técnica de Educação Infantil da 

Secretaria Municipal de Educação e no nível individual está voltada a autoformação. Do 

ponto de vista institucional os serviços de caráter burocrático provocam entraves no cotidiano 

dos coordenadores, já que acabam gastando muito tempo com tais serviços, o que dificulta o 

acompanhamento do professor em sala de aula. Outro aspecto evidenciado trata da falta de 

diálogo e trabalho conjunto entre coordenação e direção da escola que impede a divisão de 

tarefas e até mesmo a construção da identidade do coordenador, que não consegue diferenciar 

suas atribuições das do diretor. Em relação a formação individual foi possível verificar que os 

coordenadores realizam seus estudos em casa.  

Na mesma ótica a pesquisa de Nogueira (2013) buscou compreender como os 

coordenadores pedagógicos constroem sua identidade profissional. Os resultados da pesquisa 

mostraram que os coordenadores pedagógicos lidam com dificuldades tanto de ordem pessoal, 

quanto coletiva e institucional e tais dificuldades comprometem a constituição identitária 

desse profissional como pedagogo escolar. Os coordenadores acabam por acumular 

atribuições burocráticas, administrativas e organizacionais que os impedem de acompanhar, 

orientar e auxiliar o trabalho docente. Os coordenadores investigados disseram participar de 

formações oferecidas pela Secretaria, entretanto, consideraram que as formações precisariam 
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ser mais específicas e que possibilitassem construir saberes voltado ao enfrentamento das 

dificuldades que lidam diariamente.  

Em relação ao papel do coordenador na formação continuada do professor, as 

pesquisas mostram a falta de clareza do coordenador em relação ao seu papel de formador 

(FERRI, 2013); falta de planejamento nos encontros de formação (SILVA, 2012; ANTUNES, 

2014); os Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), se configuram como momentos 

fragmentados e sobrecarregados de assuntos burocráticos (MENDES, 2011; NETO, 2012; 

SILVA, 2012); falta de tempo, espaço e materiais para formação (MENDES, 2011; COITÉ, 

2011; RIBEIRO, 2012; TAVARES, 2012; SANTOS, 2017); necessidade de se definir 

políticas educacionais e acompanhamento por parte das Secretarias de Educação que 

garantam a efetivação do papel do coordenador como formador (COITÉ, 2011; VOGT, 2012; 

MOLLA, 2013; CIRÍACO, 2015; CAMARGO, 2016); destacam a importância da formação 

centrada na escola para promover o desenvolvimento dos professores (MOLLA, 2013; 

CIRÍACO, 2015; SANTOS, 2015).  

A pesquisa de Prado (2015) revela que os coordenadores pedagógicos tentam exercer a 

sua função da melhor maneira, mas sentem-se solitários e sem apoio e acabam lidando 

diariamente com diversas questões que reduzem a sua função a “apagador de incêndios”. 

Outro problema evidenciado é que a formação continuada reduzida a apenas duas horas 

semanais se torna insuficiente. Ações de acompanhamento em sala de aula são pouco 

realizadas haja vista o constante desvio de função que ocorre. Outro aspecto negativo é que os 

coordenadores precisam atuar nas várias modalidades de ensino oferecidas nas escolas, o que 

dificulta o acompanhamento e a formação do professor em uma determinada modalidade de 

ensino. 

Por outro lado, as pesquisas de Simão (2012) e Vogt (2012) apontam a necessidade de 

um trabalho qualificado por parte do coordenador para que a formação faça sentido e seja 

valorizada pelos professores. A pesquisa de Vogt (2012), mostrou que os professores 

percebem a reunião pedagógica como espaço de formação continuada quando esta é gestada 

por uma coordenação qualificada. Além disso os professores apontaram que somente um 

trabalho comprometido atento às necessidades da escola e com um profissional devidamente 

qualificado para o exercício da função é que vai contribuir efetivamente na qualidade da 
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formação. Já a pesquisa de MOLLA (2013), evidencia a importância de uma formação teórica 

continuada para o desenvolvimento dos professores, uma vez que a formação inicial é 

insuficiente. Na perspectiva do trabalho as escolas devem se constituir em espaços de 

formação continuada. A formação teórica continuada requer a participação dos professores 

em propostas de trabalho coletivo na escola, buscando ampliar a produção de respostas para 

os problemas encontrados, tendo o coordenador papel fundamental nesse processo. A autora 

aponta que na formação teórica continuada dos professores o conteúdo e o processo de 

formação devem partir das necessidades que surgem nas práticas dos sujeitos. O coordenador 

então precisa oferecer subsídios para a ampliação do conhecimento teórico dos docentes como 

parte importante de sua formação continuada. 

No que se refere a prática pedagógica do coordenador, as pesquisas apontam a 

existência de dificuldades de natureza tanto administrativa quanto pedagógica (SOUSA, 2010; 

RIBEIRO, 2012); a pouca experiência na função de coordenador (ANTUNES, 2010, 

PATTARO, 2013); o modo como acontece as relações interpessoais na escola (ANTUNES, 

2010; SANTOS, 2012); o trabalho solitário do coordenador e a necessidade de parcerias com 

o diretor/ equipe gestora (MENDES, 2011; NERY, 2012; ARAUJO, 2013);  a necessidade de 

estabelecer estratégias, redimensionar a prática e criar condições favoráveis para o trabalho do 

coordenador (TAMASSIA, 2011; MORGADO, 2012; DUTRA, 2014; PIRES, 2014), como 

elementos que trazem implicações a realização de um trabalho eficaz. A pesquisa de Teixeira 

(2015), por sua vez evidenciou a necessidade de acompanhamento, realização de formação 

específica e valorização da função da coordenação. Os dados da pesquisa apontaram a falta de 

legitimidade na função, devido a ausência de uma legislação que regulamente essa função e a 

inexistência de exigências mínimas para exercer o cargo. 

 

O coordenador após escolhido ou selecionado, assume suas novas funções, muitas 

vezes sem saber ao certo o que fazer. O aprendizado vem, na maioria das vezes, com 

a prática. Sem exigências também não há uma valorização diferenciada para esse 

profissional na Rede Municipal de Educação. Ele possui a mesma carga horária de 

trabalho e recebe o mesmo salário (TEIXEIRA, 2015, p. 72). 

 

Outro aspecto evidenciado pela pesquisa é que a formação recebida por esse 

profissional é realizada pela Secretaria Municipal apenas uma vez por mês, o que na 
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perspectiva dos coordenadores entrevistados acaba sendo insuficiente para a grande demanda 

por formação. Além disso, os coordenadores sentem falta de um acompanhamento mais 

próximo do seu trabalho pelas Gerências de Educação (que cuidam da formação dos 

coordenadores).   

No âmbito das pesquisas que analisam a implementação de Programas e políticas 

educacionais pelo Governo/Secretarias de Educação e o papel do coordenador, estas revelam 

a existência de uma estrutura burocratizada que dificulta o trabalho do coordenador (SILVA, 

2015), também evidenciam que o coordenador assume o papel de implementador/mediador 

das políticas educacionais (LIMA, 2009; PAULA, 2012; RIBEIRO, 2012; TAVARES, 2012; 

ARAUJO, 2013; SANTOS, 2013; ALMEIDA, 2014; ROCHA, 2014), uma vez que esse 

profissional é responsável por fazer com que os programas/políticas aconteçam na escola, por 

se constituir em um elemento articulador de tais programas/políticas, a escola e o professor 

(LIMA, 2009)).  Apenas as pesquisas de Laurindo (2012) e Leite (2012), mostram uma 

prática diferenciada do coordenador que consegue ultrapassar os limites impostos pelo 

sistema/política educacional. 

A pesquisa de Laurindo (2012), evidenciou a possibilidade de construir outras formas 

de trabalho em sala de aula e na escola distintas das previstas pelo sistema apostilado. As 

ações realizadas com duas professoras de 2º ano do Ensino Fundamental (com crianças em 

processo de alfabetização) mostram que houve um processo de retomada da autonomia pelas 

professoras em seu fazer pedagógico. Houve a realização de um trabalho coletivo e 

cooperativo entre coordenação e professores, professores entre si, professores e alunos.  

Já a pesquisa de Leite (2012), teve como objetivo analisar a atuação da coordenadora 

com as professoras, no processo de recontextualização da política oficial de Língua 

Portuguesa do 1º ano, em uma escola da Rede Municipal de Rio de Janeiro. O estudo mostrou 

que no processo de “implementação” da política curricular de Língua Portuguesa no 1º ano, a 

coordenadora buscou assegurar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

desenvolvendo projetos de leitura (proposta interna) juntamente com as professoras e cumpria 

ao mesmo tempo as determinações da Secretaria Municipal de Educação (proposta externa) 

em relação a meta e ao “o que” ensinar (conteúdos de alfabetização em Língua Portuguesa). A 

coordenadora orientou as professoras a direcionar o trabalho em sala de aula. Foi possível 
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pela pesquisa verificar um equilíbrio entre a proposta pedagógica da escola e a proposta da 

Secretaria Municipal de Educação, favorecendo um processo de recontextualização no que se 

refere ao “como ensinar”, seguindo a lógica da aquisição do aluno. 

As pesquisas que tratam sobre a formação do coordenador pedagógico apontam a 

importância desse profissional receber apoio, formação continuada e acompanhamento por 

parte das Secretarias de Educação (GOUVEIA, 2012; GIOVANI, 2013; TARDELI, 2014). A 

pesquisa de Giovani (2013) traz reflexões acerca da formação do coordenador pedagógico. 

Para garantir excelência no processo de formação dos professores, os coordenadores 

pedagógicos precisam se formar na especificidade da sua função. A formação inicial contribui 

para o desenvolvimento profissional, mas pouco contribui para os conhecimentos necessários 

à atuação do coordenador pedagógico. Assim, a formação continuada do coordenador se torna 

necessária para que ele possa refletir sobre sua prática ressignificando-a constantemente. 

Destaca a autoformação como um elemento necessário a formação do coordenador, isto é, ele 

precisa buscar constantemente aprofundamento teórico nos conteúdos trabalhados e nas 

questões didático metodológicas, além de trocar experiências com os pares. “As Secretarias 

de Educação precisam prever momentos formativos, que se distanciem de transmissão de 

informação e que sejam espaços de reflexão, possibilitando criticidade e autonomia a esses 

coordenadores” (p. 115). Na visão da autora os coordenadores pedagógicos precisam de 

acompanhamento formativo para exercerem sua função, isto é, precisam de formação 

específica. 

Já as pesquisas que discutem sobre a relação entre professores e coordenadores 

demonstram que por meio da construção de projetos coletivos é possível promover reflexões 

acerca do trabalho com os alunos (QUIOSSA, 2013), bem como promover práticas 

colaborativas na escola (GARCIA, 2016).  

A pesquisa de Quiossa (2013), investigou a relação entre coordenadores pedagógicos e 

professores de história da rede municipal de ensino de Juiz de Fora. Os resultados mostraram 

que as potencialidades da relação entre coordenadores e professores de História podem 

ocorrer por meio do desenvolvimento de projetos em conjunto e de momentos de partilha dos 

saberes entre os educadores, propiciando uma maior reflexão acerca do trabalho realizado 

com os alunos. Por meio da realização de projetos que foram desenvolvidos pelos professores 
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em parceria com a coordenação pedagógica, houve uma valorização dos professores e dos 

seus conhecimentos, possibilitando a construção da autonomia do professor. 

Já a pesquisa de Garcia (2016), analisou criticamente situações de interação entre 

professores e uma coordenadora pedagógica ocorridas em formação contínua em uma escola 

municipal da cidade de São Paulo a partir do referencial teórico da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural (TASHC), de Vygotsky. Os resultados da pesquisa mostraram que por meio da 

colaboração crítica houve expansão progressiva dos sentidos atribuídos ao conceito de 

colaboração. Professores e formadora ao estarem inseridos na atividade formativa, mediante 

um processo dialógico e dialético, obtiveram avanços no processo de desenvolvimento 

cognitivo, social e emocional. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da importância do papel do coordenador pedagógico na formação dos 

professores, o que se verifica na maioria das pesquisas é que essa formação não ocorre ainda 

de forma efetiva devido a um conjunto de fatores que interferem no trabalho desse 

profissional e que vão desde a falta de preparação/formação para atuar no cargo até a 

sobrecarga de trabalho atrelada a pouca clareza sobre as suas reais atribuições. Para Gouveia e 

Placco (2013), quando não há clareza das atribuições do coordenador e não há um campo 

específico de atuação desse profissional “tudo cabe” e diante desse cenário os coordenadores 

são engolidos pelas demandas e pelo cotidiano. Ainda para as autoras, para os coordenadores 

se reconhecerem como formadores e se fortalecerem como autoridades técnicas nas escolas, 

torna-se necessário o apoio e a interlocução de formadores mais experientes que atuem na 

rede (estes seriam responsáveis pela formação dos coordenadores). Os coordenadores são 

responsáveis pela formação. Mas esta tarefa não pode ser exercida de forma solitária, mas por 

um conjunto de ações interligadas, compostas por diversos atores no cenário educativo. Como 

mostra a pesquisa de Gomes (2011), é necessário tempo para aprender a ser coordenador, o 

que requer tentativas, experimentações e apoio de parceiros mais experientes. 

Entretanto, ainda que grande parte das pesquisas apontem aspectos negativos em 

relação a forma como o trabalho do coordenador tem se efetivado na prática, todas elas 
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atribuem importância ao papel exercido por esse profissional na escola.  Para Silva (2012), a 

atuação do coordenador pode favorecer a construção de um trabalho articulado que favoreça a 

autonomia da equipe escolar e que enriqueça a prática profissional. Acredita que a educação 

continuada possa se constituir em uma boa alternativa para que o coordenador, no exercício 

de sua função, prepare a equipe escolar, principalmente os professores, para que estes possam 

progressivamente assumir atitudes autônomas frente as situações de conflito que interferem 

no processo de ensino e aprendizagem. Não obstante as pesquisas de Simão (2012), Laurinda 

(2012) e Leite (2012) mostram práticas diferenciadas de coordenadores pedagógicos que 

contribuem significativamente para os processos de ensino e aprendizagem e o bom 

desempenho da escola. 
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COMPARTILHANDO SABERES: DINÂMICA DE UM TRABALHO 
COLABORATIVO COM PROFESSORAS QUE ENSINAM 

MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS 
 

Marcielli de Lemos Cremoneze (UFMS/CPNV)11 
Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)12 

 

RESUMO: O artigo aborda questões ligadas ao processo de formação continuada com base 
na prática reflexiva em um ambiente colaborativo, além de apresentar a dinâmica de um grupo 

colaborativo em Educação Matemática como ferramenta promissora no processo de ensino e 
aprendizagem de professoras dos anos iniciais. O objetivo central do estudo destacar as 

contribuições do grupo colaborativo no processo de reflexão sobre o fazer docente. A 
metodologia adotada se inscreve no campo dos estudos qualitativos, de caráter descritivo-
analítico. Os resultados, apontam que as experiências compartilhadas no grupo colaborativo 

permite um leque de discussões e reflexões acerca do fazer docente e destaca a potencialidade 
do grupo colaborativo em Educação Matemática para a construção e ressignificação de 

saberes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Práticas colaborativas. Educação Matemática. Registro. Reflexão 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto apresenta elementos constitutivos de uma pesquisa mais alargada na 

modalidade de trabalho de conclusão de curso em Pedagogia, vinculado à Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Naviraí (UFMS/CPNV) – intitulado “Dividir 

para somar: práticas colaborativas em Educação Matemática nos anos iniciais”.  

O objetivo central do estudo mais alargado concerne em compreender em que medida 

o compartilhamento do registro da prática docente no contexto de um grupo colaborativo, 

constituído com professoras que ensinam Matemática nos anos iniciais, contribui para o 

processo reflexivo do aprender a ensinar. Contudo, este artigo, apresentará um recorte 
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temático tendo como objetivo relatar a dinâmica de um trabalho colaborativo com professoras 

que ensinam Matemática nos anos iniciais e destacar as contribuições do grupo colaborativo 

no processo de reflexão sobre o fazer docente.  

Para tanto, o ambiente direto de coleta de dados refere-se a um projeto de extensão 

intitulado “Compartilhando saberes da geometria nos anos iniciais”, desenvolvido pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- Campus Naviraí, sob a coordenação do 

segundo autor.  

 

2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA E 

O PAPEL DO REGISTRO REFLEXIVO  

 

A formação inicial deveria, ao menos em tese, proporcionar aos professores que 

ensinam Matemática nos anos iniciais os conhecimentos bases de conteúdos e conhecimentos 

pedagógicos, capacitando-os para exercerem à docência com habilidades específicas afim de 

cumprir todos os requisitos e exigências adotados na prática educacional. No entanto, o curto 

tempo de formação e, muitas vezes, a falta de articulação entre teoria e prática pedagógica 

tem deixado algumas lacunas no que refere-se ao desenvolvimento profissional do professor 

(MOREIRA; DAVID, 2006). 

Nacarato (2013, p. 30) defende que “[...] um dos grandes desafios postos ás 

professoras que atuam nos anos iniciais diz respeito à formação específica para ensinar os 

diferentes componentes curriculares.” Na visão da autora, ainda é possível destacar que a 

dificuldade encontrada, principalmente por regressos do curso de Pedagogia, está associada a 

uma formação generalista a qual se estende a vários campos. Embora contemple algumas 

disciplinas específicas, a carga horaria é reduzida não proporcionando suporte adequado a 

formação conceitual exigida ao ingressarem na prática profissional (NACARATO, 2013). 

Ao analisarmos os entraves existentes na formação inicial de professores ao ensino da 

Matemática escolar, podemos inferir que faz-se preciso uma nova postura e vertente de 

formação, para além dos bancos universitários, que promova de fato o reconhecimento das 

limitações didáticas e conceituais no sentido de colocar o professor em movimento de 

aprendizagem e melhoria de suas ações.  
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Pavanello (2009, p. 63) expõe que as grandes transformações de reforma de ensino ocorrida a 

partir dos anos 70 requerem modificações dentro da sala de aula, “[...] diferentes papéis para o 

professor e para o aluno, novas metodologias de ensino e novas formas de avaliação.” Nesta 

perspectiva, a autora ainda destaca a necessidade do professor buscar novas práticas e 

estratégias que proporcione um ambiente rico em possibilidades do aluno explorar, 

desenvolver, raciocinar e comunicar suas ideias.  

Imbernón (2011, p. 12) esclarece que diante a nova forma de educar que a educação 

assume faz-se necessário “[...] uma redefinição importante da profissão docente e que se 

assumam novas competências profissionais no quadro de um conhecimento pedagógico, 

científico e cultural revisto. Em outras palavras a nova era requer um profissional da educação 

diferente.” Para tanto, a formação desses professores deve exceder as características de mera 

atualização e promover a participação e reflexão no contexto de grupo, de modo que venha 

subsidiar uma educação transformadora e democrática aos cidadãos. 

 Sendo assim, é imprescindível que o professor tenha uma formação que o possibilite 

mais do que ensinar, mas que este possa refletir sobre suas práticas pedagógicas, sobre o seu 

próprio processo de ensino em investigação por ferramentas cabíveis para atender as 

necessidades dos alunos (PAVANELLO, 2009).  

Nacarato (2013, p. 31) adverte que: 

 
[...] mesmo com uma formação inicial problematizadora e cientes da importância de 

um ensino de matemática pautado na compreensão conceitual, quando inseridas na 

prática docente, muitas dessas professoras repetem práticas – marcadas pelo 

tecnicismo e pela ênfase em algoritmos e técnicas, destituídos de significados – que 

vivenciaram na época de estudante. Assim, se em processos de formação essas 

práticas não forem problematizadas e refletidas dificilmente ocorrerão 

transformações no ensino da matemática escolar.   
 

Com base nestas considerações, a formação contínua tem se relevado uma ferramenta 

promissora no processo de conscientização de processos de transformação no ensino. Isso 

porque ela abarca as necessidades peculiares do professor, articulando o conhecimento 

específico e didático ao tentar desconstruindo práticas equivocadas apoiando-se em novos 

saberes docentes ao promover espaços coletivos de reflexão sobre as ações adotadas para o 

ensino de determinados conteúdos matemáticos.  
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Na perspectiva de uma formação transformadora, capaz de conviver com mudanças e 

incertezas, Imbernón (2011, p. 15) releva: 

 

[...] E isso implica, mediante a ruptura de tradições, inercias e ideologias impostas, 

formar o professor na mudança e para a mudança por meio do desenvolvimento de 

capacidades reflexivas em grupo, e abrir caminho para uma verdadeira autonomia 

profissional compartilhada, já que a profissão docente deve compartilhar o 

conhecimento com o contexto. Isso implica uma mudança nos posicionamentos e 

nas relações com os profissionais, já que isolados eles se tornam mais vulneráveis ao 

entorno político, econômico e social.   
 

Consideramos que para uma formação significativa é necessário um ambiente que 

possibilite o processo reflexivo e o compartilhamento de conhecimentos em um contexto 

colaborativo que oportunize o desenvolvimento da autonomia compartilhada dos professores, 

características estas passíveis e possíveis de ocorrer em um grupo colaborativo como o que 

temos trabalhado, por exemplo. 

Imbernón (2011, p. 30) reflete ainda sobre o conhecimento profissional docente 

elencando que: 

 

A profissão docente comporta um conhecimento pedagógico específico, um 

compromisso ético e moral e a necessidade de dividir a responsabilidade com outros 

agentes sociais, já que exerce influência sobre outros seres humanos e, portanto, não 

pode e nem deve ser uma profissão meramente técnica “especialistas infalíveis” que 

transmitem unicamente conhecimentos acadêmicos.  

 

Neste sentido, a profissão docente requer uma formação permanente para obter 

resultados positivos no desenvolvimento de habilidades e competências do professor, 

permitindo um sujeito autônomo para as eventuais tomadas de decisões na e da prática 

docente. 

Ao discorrer sobre os tipos de conhecimento profissionais que os professores deveriam 

ter, Imbernón (2011) esclarece que o conhecimento que o professor vivencia e sua relação 

com a teoria e a prática se constroem e reconstroem mediante a sua atuação profissional. 

Portanto, a especificidade da profissão docente está no conhecimento pedagógico, porém, esse 

conhecimento ocorre de maneira progressiva, pois se inicia com conhecimento comum e vai 

aumentando gradativamente provindo ao conhecimento especializado.  
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O autor afirma também que o “[...] conhecimento pedagógico especializado legitima-

se na prática e reside, mais do que no conhecimento das disciplinas, nos procedimentos de 

transmissão, reunindo características especificas como a complexidade, a acessibilidade, a 

observabilidade e a utilidade social [...] (IMBERNÓN, 2011, p. 32)”. Neste sentido, o 

conhecimento pedagógico especializado se faz no contexto, na experiência e na reflexão sobre 

a prática, de maneira gradativa fortalecendo a interação dos professores na prática da 

profissão (IMBERNÓN, 2011). 

Ferreira (2003), em estudos sobre a formação de professores que ensinam Matemática, 

considera que a formação dos professores passa por grandes avanços, sendo entendida 

atualmente como um processo em que o docente aprende a ensinar em um movimento 

contínuo, ou seja, aprender a ensinar é uma construção a longo prazo e que necessita de uma 

revisão, acompanhamento e formação permanente.  

De acordo com Ferreira (2003, p. 35), apesar dos avanços da formação, o professor 

ainda é considerado como “[...] um objeto de estudo de estudo e reforma, geralmente se 

relacionando a um movimento de fora para dentro, no qual o professor deve se esforçar para 

assimilar conhecimentos e suprir suas carências tendo a teoria como base e ponto de partida. 

[...]” Entretanto, o desenvolvimento profissional requer um movimento de dentro para fora, 

considerando todo o processo percorrido pelo professor mesmo antes da formação inicial se 

estendendo a toda carreira docente. 

Diante as leituras e reflexões acerca da formação, entendemos que o processo de 

desenvolvimento profissional requer uma dinâmica entre a teoria e a prática em um contexto 

potencializador em que o professor seja, necessariamente, responsável e autor ativo do seu 

processo de ensino e aprendizagem, refletindo e buscando ações educacionais que 

proporcione o aperfeiçoamento profissional. 

Partindo deste pressuposto, Imbernón (2011, p. 50) destaca cinco grandes eixos de 

atuação no contexto de formação permanente de professor, sendo estes: 

 
1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante a análise, a 

compreensão, a interpretação e a interpretação e a intervenção sobre a realidade.  A 

capacidade do professor de gerar conhecimento pedagógico por meio da prática 

educativa. 
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2. A troca de experiências entre iguais  para tornar possível a atualização em 

todos os campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação entre os 

professores. 

3. A união da formação a um projeto de trabalho. 

4. A formação como estimulo critico ante práticas profissionais como a 

hierarquia, o sexismo, a proletarização, o individualismo, ou pouco prestigio etc., e 

práticas sociais a exclusão, a intolerância etc. 

5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho 

conjunto para transformar essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de 

inovação (isolada e individual) à inovação institucional.   

 

Diante dessas premissas, o autor salienta que a base da formação se dará a partir da 

reflexão do professor sobre a sua própria prática docente, permitindo-o analisar suas ações e 

refletir em um processo constante de autoavaliação (IMBERNÓN, 2011). 

Fontana e Fávero (2013) defendem a necessidade de uma formação docente crítico-

reflexiva, de modo que o professor seja um profissional que reflete sobre sua prática sem 

dissociar da teoria, visando melhorar as práticas de ensino. Para tanto, faz-se necessário 

mudanças de atitude e posicionamento do professor, o que acreditamos ser possível a partir da 

prática coletiva. 

De acordo com Fiorentini e Castro (2003, p. 127) sem reflexão não há produção de 

saberes, “[...] sem reflexão o professor mecaniza sua prática, cai na rotina, passando a 

trabalhar de forma repetitiva, reproduzindo o que está pronto e o que é mais acessível, fácil ou 

simples. [...]”. Assim, refletir faz com que o professor retome suas ações de maneira 

cuidadosa reconsiderando dados e construindo significados para os processos de ensino 

adotados por ele.  

Os autores ainda destacam que refletir em um contexto real, ou seja, no ambiente o 

qual está inserido vivenciando o espaço escolar com todas as dificuldades e limitações, 

possibilita o progresso educacional no sentido de desenvolver ações pedagógicas que 

contribuam para a interação do aluno e do professor no processo de ensino e aprendizagem 

(FIORENTINI; CASTRO, 2003). 

Fontana e Fávero (2013, p. 03) esclarecem que: 

 
[...] o docente como profissional reflexivo não atua como um mero transmissor de 

conteúdo, mas, em sua interação com os alunos, professores, e toda a comunidade 

escolar, é capaz de pensar sobre sua prática, confrontando suas ações e aquilo que 

julga acreditar como correto para sua atuação profissional com as consequências a 
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que elas conduzem. Dessa forma, fica evidente a necessidade de adequar as teorias 

utilizadas em sala de aula com a realidade e a necessidade dos educandos, e não 

basear-se em teorias que nada têm a ver com os aprendizes. 
 

Sendo assim, é notável a importância do professor adotar uma cultura reflexiva sobre 

sua prática, tendo em vista que a reflexão abre espaço para novas atitudes, visando 

transformações e o melhoramento da prática em benefício não apenas do professor, mas do 

aluno e de toda sociedade. 

Nóvoa (1997) aponta a relevância do triplo movimento sugerido por Schön (1987), 

sendo eles: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação, ao 

propor um modelo de formação profissional com base na reflexão sobre a prática.  

A reflexão na ação ocorre durante a observação e reflexão no contexto de ensino e 

aprendizagem, de maneira que o professor reflexivo leve em consideração a ação do aluno em 

situação singular, logo, reflete sobre o assunto procurando compreender o problema e, em 

seguida, reformula sua prática oferecendo novas estratégias para solucionar a situação 

levantada.  

A reflexão sobre a ação exige do professor um olhar retrospectivo sobre a reflexão na 

ação, no sentido de, após a aula, refletir sobre a situação e quais estratégias foram adotadas 

para a solução do problema. A reflexão sobre a reflexão na ação permite que o professor 

faça um movimento de retomar a reflexão sobre ações anteriores, desenvolve a autonomia 

docente para investigar novas estratégias e práticas, novas maneiras de pensar, de 

compreender e de agir, possibilitando a tomada de decisões sobre sua própria ação. Por meio 

da reflexão na ação e por meio da reflexão sobre ela, é possível o professor alcançar uma 

visão crítica do contexto tornando-se autor do seu desenvolvimento. 

Dessa forma, a prática reflexiva pode proporcionar ao professor a busca por novas 

concepções e estratégias e pela reelaboração constante dos seus saberes tendo como princípio 

refletir sobre as suas práticas, rever suas ações, questionar sobre e como melhorar o seu 

desenvolvimento profissional, a fim de contribuir para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem significativo, características estas também presentes na constituição dos 

espaços de grupos colaborativos.  
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Na perspectiva de prática reflexiva onde o professor reflete e investiga sua prática 

docente, torna-se pertinente a proposta de grupos de colaborativos, espaço rico em que os 

professores podem compartilhar suas experiências e práticas, discutir estratégias e soluções 

para os problemas enfrentados. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia se inscreve no campo de pesquisa qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 

1994), de caráter descritivo-analítico, resultado do contato direto dos pesquisadores com o 

ambiente natural de coleta de dados, haja vista a participação direta da primeira autora no 

espaço em que o trabalho ocorreu, ou seja, esteve inserida diretamente como integrante de um 

grupo com características colaborativas de Educação Matemática. 

Bogdan e Biklen (1994, p. 47) afirmam que a investigação qualitativa possui cinco 

características, sendo elas:  

 
1-[...] a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal. [...] 2. A investigação qualitativa é descritiva [...] 3. Os 

investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos [...] 4. Investigadores qualitativos tendem a analisar os 

seus dados de forma indutiva [...] 5. O significado é de importância vista na 

abordagem qualitativa. 

 

Os autores salientam que na pesquisa qualitativa o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e com a situação que está sendo investigada ocorre naturalmente 

sem qualquer manipulação intencional do pesquisador. Por essa razão, a participação da 

primeira autora como integrante do grupo fez deste percurso algo mais natural ao aproximá-la 

das professoras colaboradoras por meio de sua interação durante as reuniões.  

A coleta de dados foi desenvolvida no contexto de um projeto de extensão intitulado 

“Compartilhando saberes em geometria nos anos iniciais” vinculado à Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul – UFMS, Câmpus Naviraí – em que as características da formação 

envolveram processos de colaboração e compartilhamento das experiências e práticas 

profissionais de suas integrantes.  

No caso específico deste estudo, as ações centraram-se no intuito de responder aos 

seguintes objetivos: 
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 Caracterizar a dinâmica do grupo colaborativo em Educação Matemática; 

 Investigar se a prática colaborativa em Educação Matemática contribui para o 

processo reflexivo do aprender a ensinar; 

 Analisar as contribuições do grupo para o registro reflexivo da prática 

pedagógica das integrantes. 

Para atingir os objetivos referidos, adotaram-se técnicas e esforços no percurso 

metodológico que envolveu os seguintes passos:  

1º) Constituição do grupo para o trabalho com a geometria: a partir da 

implementação do projeto de extensão “Compartilhando saberes da geometria nos anos 

iniciais”, com características colaborativas, em que foi realizado o convite aos professores da 

rede municipal e estadual que atuassem em turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental em 

meados de fevereiro de 2017.  

 O objetivo central do projeto é socializar e estreitar os saberes da academia com a 

prática vivenciada em sala de aula. O grupo é formado por 14 pessoas, sendo: 5 professoras 

dos anos iniciais, 2 coordenadoras pedagógicas, 4 acadêmicas de licenciatura em Pedagogia, 2 

estudantes de mestrado acadêmico do Programa de Pós-graduação em Ensino e Processos 

Formativos da UNESP/Ilha Solteira13 e 1 professor/formador da UFMS.  

Os encontros iniciaram-se em meados de março do corrente ano e ocorre mensalmente 

com o intuito de estudar, discutir temáticas, planejar aulas com conteúdo específicos da 

geometria, como também compartilhar e discutir as práticas realizadas pelas professoras em 

sala de aula.  

2º) Observação das práticas de compartilhamento e da dinâmica do grupo: o 

contato direto com o espaço natural da investigação proporcionou realizarmos observação 

sistemática com os olhares voltados a colher o maior número de situações que pudessem 

responder os aspectos centrais da pesquisa como, por exemplo, o tipo de registro da prática 

adotado pelas professoras, a interação e a participação das colaboradoras no que diz respeito 

as discussões acerca das temáticas estudadas, o sentimento demonstrado ao compartilhar as 

práticas com o grupo, se as intervenções pedagógicas realizadas pelo professor-formador 

                                                                 
13

 Coorientadas pelo Prof. Dr. Klinger Teodoro Ciríaco e que estão desenvolvendo suas pesquisas  de mestrado 

no contexto da colaboração deste mesmo grupo. 
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abarcam as fragilidades demonstradas pelo grupo, entre outros aspectos imprescindíveis para 

a construção da investigação. 

Lüdke e André (1986, p. 26) consideram que: 

 
[...] a observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o 

fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens. Em primeiro lugar, a 

experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência de um 

determinado fenômeno. “Ver para crer”, diz o ditado popular. 

 

As autoras ainda salientam que a observação direta estreita a relação do observador 

com o objeto de pesquisa, proporcionando a compreensão e a interpretação do fato 

investigado. Neste sentido, não medimos esforços para a verificação da realidade pesquisada 

realizando anotações de forma a registrar com seriedade as observações realizadas a cada 

reunião, sempre pautando em responder os indicadores da pesquisa, bem como os aspectos 

que regem o estudo. 

 

4 DIVIDIR PARA SOMAR PRÁTICAS COMPARTILHADAS: COMPREENDENDO 

A DINÂMICA DAS REUNIÕES 

 

Iniciamos as reuniões do grupo contando com treze professoras que ensinam 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Primeiramente, foi explicado a 

proposta dos encontros em que a dinâmica a ser instituída seria a colaborativa com base na 

interação das integrantes, estudos e discussões de textos, planejamento e desenvolvimento da 

prática em sala de aula, como também compartilhamento do registro e reflexões sobre as 

ações. Feito isso, solicitamos a colaboração para que cada participante registrasse suas aulas 

para compartilhar, tais registros poderiam ser em qualquer uma das três formas: a) 

fotográfico; b) escrita narrativa e; c) videogravação. 

 De início, as professoras se mostraram receosas ao saber que as reuniões seriam 

gravadas com a finalidade de pesquisa e que a dinâmica ocorreria com base nos registros e 

compartilhamento das aulas ministradas por elas. Porém, destacamos, já no primeiro 

encontro, alguns aspectos característicos do espaço colaborativo que, para Fiorentini (2004), 

baseia-se na voluntariedade, identidade e espontaneidade; liderança compartilhada ou 

corresponsabilidade e apoio e respeito mútuo. Reforçando ainda, a fidelidade e ética do 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 59 

trabalho colaborativo diante os dados e discussões apresentados no grupo (CIRÍACO; 

MORELATTI, 2016).  

Nos primeiros encontros essas características não se mostraram totalmente presentes, 

porém estão sendo construídas a partir da interação entre as integrantes, da troca de 

experiências e do diálogo entre os pares a cada encontro. 

Durante o processo desta investigação, as reuniões ocorreram pautadas em dois eixos. O 

primeiro refere-se ao estudo teórico de temáticas centradas no ensino da geometria utilizando 

referencial teórico da Educação Matemática. Embora haja a participação de todos os 

integrantes no estudo teórico contamos com a colaboração de uma dupla da equipe para 

fomentar as discussões, a dupla em geral é constituída por uma professora e uma acadêmica 

do curso de Pedagogia.  

Além disso, no decorrer do estudo ocorrem intervenções mediadas pelo segundo autor 

deste artigo e comentadas pelos demais, o que tem contribuído para novas 

possibilidades/recursos para o ensino.  

As interações decorrentes da prática de estudo coletiva deram-se de maneira dialógica 

proporcionando discussões e reflexões críticas, o quadro abaixo descreve como ocorreram as 

reuniões e a dinâmica de colaboração.  

 

QUADRO 02 – Autores de suporte a que se recorreu com as professoras. 

REUNIÕES/ 

DATA 

TEXTO ASSUNTO AUTOR DINÂMICA 

2ª 29/04/2017 Professoras 

iniciantes em 

grupo 

colaborativo: 

contributos da 

reflexão ao ensino 

da geometria 

Grupos 

colaborativos/ 

Sólidos geométricos 

Ciríaco, 

Morelatti 

e Ponte 
(2016). 

Discussão e reflexão sobre a 

fragilidade em trabalhar o ensino da 

Matemática, especificamente a 

geometria. Contribuições da prática 

como possibilidade de 

desenvolvimento profissional. 

Discussão coletiva sobre práticas de 

classificação geométrica. 

Planejamento de aula. 

3ª 27/05/2017 Geometria nas 

séries iniciais do 

ensino 

fundamental: 

problemas de seu 

ensino, problemas 

Geometria Broitman 

e 

Itzcovich 

(2016). 

Discussão e reflexão sobre a temática. 

Representação de formas geométricas 

por meio de materiais manipuláveis. 

Compartilhamento e reflexões dos 

registros realizados pelas professoras 

em sala de aula.  
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para seu ensino 

4ª 24/06/2017 Tarefas 

geométricas com 

recurso a 

materiais 

manipuláveis: 

alguns exemplos 

com futuros 

professores do 

ensino básico 

Materiais 

manipuláveis no 

ensino de geometria 

Vale 

(2011) 

Discussão sobre materiais 

manipuláveis. Atividade prática para o 

ensino da simetria partindo de 

experiências de uma acadêmica. 

Planejamento de aula. 

5ª 26/08/2017 Atitudes positivas 

em relação a 

matemática 

Alfabetização 

Matemática 

Moraes e 

Pirola 

(2015) 

Apresentação de algumas 

possibilidades de jogos e atividades 

envolvendo situações concretas para o 

ensino da matemática. Reflexões a 

partir do compartilhamento do 

registro das aulas das professoras. 

6ª 30/09/2017 Figuras planas e 

espaciais: como 

trabalhar com elas 

nos anos iniciais 

do ensino 

fundamental? 

Figuras planas e suas 

propriedades 

Odalea 

Aparecida 

Viana 

(2008) 

Discussão sobre atividades que 

incentivam as crianças à explorar e 

aprender geometria (figuras planas e 

espaciais). 

Fonte: Os autores, (2017). 

 

Observamos que as discussões e reflexões dos textos teóricos ampliaram em propostas 

de atividades para serem trabalhadas com os alunos em sala de aula, contribuindo para o 

planejamento das futuras aulas das professoras, pois ao realizarem o planejamento empregam 

propostas discutidas no contexto colaborativo.  

O segundo eixo incide quando as professoras compartilham o registro de suas práticas 

em sala de aula por meio de videogravação, narrativa escrita e/ou fotografia.  Esse momento 

ocorre a partir de uma apresentação ao grupo sobre como a aula se desenvolveu, seguido da 

contribuição dos demais integrantes ao analisarem a aula apontando pontos positivos e o que 

poderia ser melhorado em outras intervenções em relação ao mesmo assunto/conteúdo.  

Observamos que, embora ainda tímidas, todas as professoras compartilharam os seus 

registros durante os encontros, o que provocou boas discussões e reflexões acerca da prática 

desenvolvida no campo da geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Notamos que 

a forma de registro mais explorada no grupo foi a fotografia, ficando assim a narrativa escrita 

e a videogravação em segunda opção. Independente do recurso adotado para registrar a 
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prática, as docentes não deixaram de narrar as suas aulas e apresentar as características do 

trabalho pedagógico adotado para o direcionamento da aula, enunciando assim o que fizeram 

ao apresentarem as fotografias das tarefas compartilhadas no grupo.   

Durante os encontros foi notável que o movimento gerado pela ação do compartilhar 

impulsionou o processo de investigação e reflexão, haja vista, que as professoras mencionam 

que pararam para analisar suas práticas e que este retomar permitiu um olhar mais atencioso 

voltado às suas ações, dado esse que corrobora com os dizeres de Fontana e Fávero (2013), 

quando os autores destacam a relevância da necessidade do professor refletir sobre a ação 

reconstruindo e analisando sua prática com um olhar mais cuidadoso de maneira a perceber 

como o seu trabalho foi desenvolvido e onde pode melhorar para alcançar os objetivos 

propostos, elementos estes que temos explorado com as docentes colaboradoras deste estudo. 

Ao compartilhar experiências vivenciadas no dia a dia da sala de aula, o grupo abriu 

espaço para reflexões permanentes das práticas profissionais que vinham desenvolvendo, 

muitas vezes, de forma isolada em seus postos de trabalho. Com as discussões durante os 

encontros abre-se uma agenda de assuntos que revelam problemas e dificuldades do processo 

de ensino e aprendizagem matemática, como também um leque de possibilidades de 

intervenção no sentido de contribuir com o desenvolvimento das aulas e do aprender/ensinar 

geometria nos primeiros anos. Observamos, por diversas vezes, alguns questionamentos 

levantados pelas professoras buscando por meio do grupo compreender suas práticas de modo 

a modificá- las com novas possibilidades para trabalhar com seus alunos. 

Desenvolver-se como profissional reflexivo exige um ambiente de colaboração, como 

pontua Fontana e Fávero (2013, p.8), “[...] uma vez que a reflexão na e sobre a ação podem 

conduzir a uma aprendizagem limitada se forem feitas pelo professor isoladamente, enquanto 

a análise e o planejamento que acontecem num ambiente colaborativo possibilitam uma maior 

aprendizagem”. 

Grando e Nacarato (2016) enriquecem nosso entendimento ao afirmarem que em um 

ambiente acrescido de respeito, ética e confiança o professor se sente motivado para colocar-

se, expor sua prática, questionar e refletir sobre suas ações. Sendo possível transformações e 

mudanças de atitude por meio do processo reflexivo instigado no grupo, o que acreditamos ter 

alcançado na constituição deste grupo em geometria.  
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Contudo, no decorrer das reuniões ficou claro que as professoras reconheceram suas 

dificuldades e buscaram em conjunto a construção do conhecimento, novos saberes e 

aprendizagens para futuras aulas. Impulsionadas pelo ambiente com características 

colaborativas as integrantes dialogaram, expuseram seus anseios e fragilidades, como também 

levantaram questionamentos visando à solução de seus problemas. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Os dados discutidos neste texto destacam a potencialidade do grupo colaborativo em 

Educação Matemática para a construção e ressignificação de saberes. Para Ferreira (2013) o 

contexto colaborativo oportuniza ao professor falar sobre suas práticas, questionar, explorar e 

aprender com seus saberes e com os saberes compartilhados no grupo, deste modo a 

participação neste ambiente coletivo torna-se fonte de aprendizagem sendo um elemento de 

grande relevância para o aprender a ensinar.  

A participação das professoras neste contexto tem se mostrado potencializador para 

reflexões sobre o próprio fazer, proporcionando ampliar os saberes e reorganizar estratégias 

significativas com novas possibilidades de abordagem da geometria na Educação Básica.  

No ambiente da colaboração, as integrantes parecem ter rompido com o isolamento, 

com o individualismo, permitindo o diálogo entre os pares, reflexões e discussões 

pedagógicas visando o aprender a ensinar Matemática de forma coletiva. A participação das 

professoras neste contexto tem se mostrado potencializador para reflexões sobre o próprio 

fazer, proporcionando ampliar os saberes e reorganizar estratégias significativas com novas 

possibilidades de abordagem da geometria na Educação Básica.  

Podemos notar que houve ressignificação de saberes e a ampliação de seus 

conhecimentos a partir do curso de extensão e que, este movimento de reflexão-ação-reflexão, 

levou-as às mudanças não só em suas ações, mas, também para dentro das escolas em que 

atuam. Indicando assim, que o espaço do grupo com características colaborativas está 

contribuindo para o desenvolvimento profissional dos integrantes, bem como para a melhoria 

da qualidade de ensino da Matemática.  
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COMO SE CONFIGURA O USO DE JOGOS NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL? 

  

Natiele Silva Lamera Elorza (SEESP)14 

 

RESUMO: O uso de jogos, enquanto metodologia de ensino configura-se como uma 

possibilidade de aproximar as crianças do conhecimento matemático, desde que priorize a 
investigação e a problematização dos conceitos, por meio do diálogo, do registro, da troca de 
ideias e da construção dos significados. Partindo desse pressuposto, investigamos, em uma 

pesquisa de mestrado, dissertações e teses, realizadas no período de 1991 a 2010, sobre jogos 
e o ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. A metodologia, de natureza qualitativa, embasou uma pesquisa bibliográfica, 
desenvolvida a partir de resumos disponíveis no Portal da Capes. Neste trabalho, aborda-se os 
tipos de jogos e os conteúdos utilizados nas pesquisas investigadas, relacionando-os com a 

formação dos professores. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Tipos de Jogos. Conteúdos Matemáticos. Ensino e Aprendizagem de 
Matemática. Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A experiência docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental retrata a necessidade 

de um trabalho que faça sentido para as crianças, tendo como mote suas descobertas pessoais, 

curiosidades e conquistas extra-escolares, em favor de seu desenvolvimento cognitivo. Neste 

sentido, trata-se de considerar o pensamento da criança e seu processo de construção de 

conhecimentos, possibilitando um espaço de comunicação e constante atividade, sem 

abandonar os conteúdos que compõem o currículo desta fase escolar, os cálculos e os 

procedimentos. 

Os jogos, quando usados de forma planejada, possibilitam acompanhar e compreender: 

os caminhos que a criança percorre para chegar a um resultado ou objetivo; a construção de 

diferentes estratégias mentais e autônomas que antecipam a ação dos participantes; a interação 
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social motivando a utilização e aprimoramento da linguagem e do pensamento infantil; a 

articulação de ideias da maneira mais lógica possível para ser compreendida por seus pares, 

além do estímulo ao desenvolvimento da autonomia, tida como o principal objetivo da 

educação segundo a teoria construtivista (KAMII; DEVRIES, 1991). 

 Dessa forma, os jogos nas aulas de Matemática, dependendo da concepção que se tem 

deles, podem ser uma forma de aproximar os alunos e torná-los agentes da construção do 

conhecimento matemático nesta fase escolar. Ao jogar, à medida que as crianças interagem 

com seus pares e colocam espontaneamente seus pensamentos e dúvidas, o professor tem a 

possibilidade de propor questionamentos e realizar intervenções garantindo assim, momentos 

favoráveis ao exercício de pensar e buscar soluções para os problemas.  

Acreditando no potencial dos jogos, surgiu o interesse em investigar como as 

pesquisas já realizadas abordam e compreendem o uso de jogos no processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática de crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Este interesse fundamentou uma pesquisa de mestrado cujo objetivo foi investigar as 

tendências das pesquisas que focalizam o uso de jogos no processo de ensino e aprendizagem 

de Matemática de crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para atingir esse 

objetivo, foram definidos os objetivos específicos: identificar os múltiplos enfoques e 

perspectivas nas produções existentes sobre o uso dos jogos no processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática e revelar as tendências das pesquisas que focalizam o uso de 

jogos no processo de ensino e aprendizagem de Matemática de crianças dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Realizou-se um levantamento de pesquisas desenvolvidas em programas de mestrado e 

doutorado reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) que investigaram o jogo enquanto estratégia de ensino para a aprendizagem de 

conceitos matemáticos nos anos iniciais do Ensino Fundamental com o intuito de revelar 

quais são as principais contribuições apontadas pelas pesquisas dentro desta temática. 

 Um recorte dessa pesquisa é apresentado neste trabalho, evidenciando os tipos de 

jogos e conteúdos usados no espaço escolar, relacionando-os com a formação dos professores. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada tem natureza qualitativa, pois está orientada à compreensão 

de um fenômeno educativo vislumbrando a possibilidade de transformação de práticas 

(ESTEBAN, 2010), no caso, o uso de jogos no processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se de um levantamento 

bibliográfico, pois utiliza material já elaborado (GIL, 2007) - dissertações e teses produzidas 

no período 1991-2010, do Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), disponível em http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/, que foram 

produzidas em Programas de Pós-Graduação, Mestrado (acadêmico e profissional) e 

Doutorado, recomendados pela CAPES, nas áreas de Educação e Educação para a Ciência.  

Segundo Vicentelli e Witter (2009), as pesquisas que analisam produções científicas 

de distintas áreas do conhecimento são relevantes, pois oferecem um balanço sobre a 

evolução das investigações em relação aos tipos de pesquisas e enfoques metodológicos. 

Na pesquisa, o balanço realizado pode revelar aos professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, possibilidades de uso de jogos no ensino e aprendizagem de 

Matemática. 

Considerando como critérios de busca os trabalhos que apresentavam em seus títulos 

palavras relacionadas a jogos e formação de conceitos, o levantamento originou 303 

pesquisas, que foram categorizadas inicialmente de acordo com os níveis de ensino em que 

foram realizadas. Em seguida, a partir da leitura dos resumos, foram localizadas as pesquisas 

que abordaram conteúdos matemáticos.  

Visando atingir os objetivos da pesquisa, a análise focalizou, da categoria “Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental”, as 31 pesquisas que trataram especificamente de conteúdos 

matemáticos a partir dos jogos. Desse total de pesquisas, foram utilizados os resumos em 

cinco delas, dada a falta de acesso ao texto completo. 

A análise feita identificou como as pesquisas ocorreram, com ou sem aplicação de 

jogos. Dessa forma, foram constituídos dois grupos, com 23 e 8 pesquisas, respectivamente. 

Pensando em identificar os múltiplos enfoques e revelar as tendências presentes nas 

pesquisas que envolveram aplicação de jogos, foram analisados os seguintes aspectos: sujeitos 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/
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envolvidos, objetivos das pesquisas, abordagem metodológica utilizada, tipos de jogos 

utilizados, os conteúdos matemáticos abordados e as contribuições e resultados fornecidos 

pelas pesquisas.  

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A análise está fundamentada em Corbalán (1996), que classifica os jogos utilizados no 

processo de ensino e aprendizagem de Matemática e chama atenção para o uso e aceitação de 

cada um dos tipos de jogos pelos professores no espaço escolar. Segundo este autor, a 

classificação dos jogos pode ser feita de diferentes maneiras, seja por aspectos externos 

referentes a organização e localização, ou por aspectos internos ao próprio jogo no processo 

de ensino e aprendizagem, que é o caso da classificação defendida por ele, que aborda o 

objeto do jogo e o seu lugar ou momento no processo de ensino e aprendizagem. 

Quanto ao seu objeto, se os jogos abordam temas habituais da Matemática, sejam 

conteúdos ou procedimentos, são denominados “jogos de conhecimento”. Se abordam as 

possibilidades de se criar estratégias para vencer ou para não perder, são chamados “jogos de 

estratégia” (CORBALÁN, 1996, p.32). 

Quanto ao lugar ou momento que ocupam no processo de ensino e aprendizagem, os 

jogos se classificam em: “pré-instrucionais”, que buscam induzir ou iniciar a formação de um 

conceito; “co-instrucionais”, que se referem a jogos que são utilizados paralelamente a 

apresentação de um conceito; e, “pós-instrucionais”, que buscam revisar ou resgatar conceitos 

já tratados (CORBALÁN, 1996, p.32). 

Segundo o autor, os jogos de conhecimento se dividem em três grandes grupos: jogos 

numéricos, jogos geométricos e jogos de probabilidade. Embora um mesmo jogo possa 

envolver todos esses grupos, nomeá-los através dos conteúdos presentes torna-se importante 

para que o professor os organize e decida qual sua localização em relação ao currículo. 

Em relação aos jogos de estratégia, sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática possibilita aos alunos o início do desenvolvimento de um pensar 

matemático e de habilidades necessárias para a resolução de situações problema de forma 

lúdica. Corbalán (1996, p. 34, tradução nossa) também destaca que, geralmente, os 
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professores tem resistências quanto a aplicação desses jogos em sala de aula, pelo “fato de 

que seus  efeitos não são imediatos (ou rápidos) ou facilmente mensuráveis, o que dificulta a 

avaliação dos objetivos pretendidos”. 

Além dessa classificação, o autor ainda destaca que um “bom jogo” para o processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática é composto por algumas características. Uma delas, é 

que o jogo deve ter poucas regras para que o interesse do aluno não seja bloqueado pelo 

excesso de normas e ainda assim, o professor precisa conhecê-lo de fato, jogá-lo mais de uma 

vez antes de apresentá-lo aos alunos e explicar com clareza e precisão somente as regras 

imprescindíveis, antecipando possíveis dificuldades de compreensão. 

Outra característica de um bom jogo para o processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática é que ele deve durar pouco tempo, jogos muito longos tendem a ser 

desinteressantes para os alunos, principalmente se for possível antecipar o resultado antes do 

final da partida. Corbalán (1996, p. 67) ainda destaca que jogos com longa duração dificultam 

as fases posteriores de análise, não se adéquam ao tempo das aulas escolares e correm o risco 

de sofrer interrupções. Ressalta ainda que os professores, ao escolherem um jogo, precisam 

realizar uma “cuidadosa avaliação temporal”, levando em conta características do próprio 

jogo, como o tempo de duração, e também, da classe e dos alunos – disposição de carteiras, 

acesso aos materiais, idade, número de participantes – não se esquecendo de “destinar algum 

tempo, ainda que não se finalize, para a discussão sobre as estratégias geradas”. 

É importante destacar ainda que a atividade de jogos aqui defendida é aquela 

entendida como uma possibilidade de auxiliar o processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática, tendo o espaço da sala de aula como ambiente favorável para a construção de 

conceitos através da Resolução de Problemas, da comunicação, exposição de diferentes 

formas de pensar e representar um pensamento e socialização das ideias dos alunos no 

momento do jogo. 

Faz-se necessário destacar, como aponta Grillo (2012, p. 59), que a Matemática 

possível a partir do jogo se desenvolve em um processo de Resolução de Problemas e 

investigação no ambiente de sala de aula. A Matemática em questão, “é aquela que surge de 

um problema e da exploração do mesmo, visto que o problema em questão é o próprio jogo”. 
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O jogo desencadeia um processo semelhante ao desencadeado no momento em que se 

resolve um problema, “[...] que ´dispara` para a construção do conceito, mas que transcende a 

isso, na medida em que desencadeia esse processo de forma lúdica, dinâmica, desafiadora e, 

portanto, mais motivante ao aluno” (GRANDO, 2000, p.33) 

Uma possível aproximação entre o processo de Resolução de Problemas e os jogos, na 

aprendizagem matemática, segundo Corbalán (1996), é apresentada por Krulik (1981) e se 

refere à utilização de quatro fases - semelhantes as que Polya (1995) apresenta - que 

possibilitam uma análise dos jogos e a busca por estratégias vencedoras. A primeira destas 

fases busca “compreender o problema” e é um momento de familiarização com o jogo 

visando à compreensão de sua composição, de seu funcionamento e também a identificação 

dos tipos de movimentos e ações necessárias para alcançar o objetivo do jogo e vencer. A 

segunda, “traçar um plano de resolução”, traduz-se no momento de testar hipóteses levantadas 

a partir do contato com o jogo e resgatar estratégias já conhecidas em jogos similares para 

conseguir executar ações positivas no novo jogo. Em seguida, inicia-se a fase “colocar o 

plano em ação”, na qual as estratégias são executadas e os movimentos e ataques do 

adversário são analisados para que se busquem possíveis respostas e o jogo avance. A quarta 

etapa é o momento de “comprovar os resultados”, analisando se a estratégia escolhida foi a 

vencedora e se pode ou não ser generalizada para todas as partidas e jogos similares. 

Os momentos considerados mais importantes para o “processo de matematização das 

situações” ocorre depois de se ter jogado. Para Corbalán (1996, p. 65, tradução nossa), o 

momento posterior é “onde se explicitarão os processos seguidos e se obterão experiências 

para outros jogos”. Segundo este autor, a “matematização de situações” é fundamental para a 

formulação e comprovação de hipóteses e é fácil realizá-la através dos jogos. Nestas 

atividades, as técnicas de resolução de problemas, além da motivação habitual de se buscar 

uma resposta, ganham um interesse a mais que é a possibilidade de ganhar as partidas. 

Para Moura (2011), o jogo será um componente do processo de ensino e de 

aprendizagem se o aluno estiver em constante movimento na construção de seu conhecimento 

matemático mediado pelo professor que propiciará momentos de diálogo, discussão, reflexão 

e socialização das ideias. 
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Desta forma, o papel do professor no momento do jogo é o de transpor uma atividade 

lúdica, sem deixar que se perca esse caráter definidor da atividade, para uma atividade 

pedagógica, com objetivos educacionais claros e definidos, para que as intervenções feitas por 

ele consigam problematizar situações presentes no jogo e auxiliem os alunos na construção de 

um conhecimento que pode estar ligado a conteúdos ou a habilidades matemáticas. Para 

Grando (2000), as suas intervenções podem ser determinantes para que um jogo espontâneo 

se transforme em um jogo pedagógico, já que por si só um jogo não tem objetivos 

educacionais, será através das ações do professor que a exploração do jogo ocorrerá. 

Neste sentido, o espaço e a dinâmica de sala de aula, as relações professor-aluno e 

aluno-aluno, precisam ser repensados e compreendidos como aspectos essenciais no processo 

educacional a fim de propiciar um ambiente favorável à aprendizagem matemática, e 

constituir um “ambiente de aprendizagem”, como proposto por Alrø e Skovsmose (2006), no 

qual a relação dialógica, a comunicação, o registro escrito e a leitura estarão presentes. 

Nas aulas de Matemática, quando os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

se deparam, por exemplo, com uma folha de “continhas”, na maioria das vezes não se sentem 

seguros para resolvê-las utilizando suas próprias estratégias e perguntam ao professor o que 

devem fazer. O mesmo acontece com os problemas convencionais, no momento da resolução, 

os alunos costumam perguntar quase que imediatamente qual algoritmo deve ser utilizado. 

Diferentemente, quando jogam, os alunos realizam cálculos mentais e antecipam resultados, 

pois existe um contexto maior, um significado, eles estão preocupados com o objetivo do jogo 

que se traduz em uma situação concreta. De acordo com Starepravo,  

 

[...] (no momento do jogo) o retorno das hipóteses é imediato, pois se um cálculo ou 

uma estratégia não estiver correta, não se atingem os objetivos propostos ou não se 

cumprem as regras e isso é apontado pelos próprios jogadores. Nas folhas de 

atividades, não se tem este retorno imediato, pois se gasta tempo para corrigi-las e, 

muitas vezes, são devolvidas aos alunos uma semana depois de realizadas, quando 

dificilmente estarão interessados em retomá-las para pensar sobre o que fizeram 

naquela ocasião (2009, p.20). 

 

O jogo pode se diferenciar das maneiras tradicionais de ensinar se adotado como uma 

estratégia de ensino e de aprendizagem onde cada atividade proposta deve ser pensada para 
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ampliar conceitos que levam à aquisição de novos conhecimentos através da Resolução de 

Problemas e não apenas para criar momentos de descontração (SOUZA, 1994, p.108). 

Para tanto, o trabalho com jogos deve ser planejado, ter objetivos claros e contar com 

intervenções precisas do professor, a fim de garantir um exercício de pensamento e reflexão 

matemática para o aluno dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Na análise do tipo de jogo utilizado e dos conteúdos matemáticos relacionados pelos 

pesquisadores para serem trabalhados com crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

buscou-se identificar qual a preocupação e foco dado a atividade desenvolvida. 

Sobre a escolha dos jogos, Smole, Diniz e Cândido (2007, p.16) destacam que: 

 

Um jogo pode ser escolhido porque permitirá que seus alunos comecem a pensar 

sobre um novo assunto, ou para que eles tenham um tempo maior para desenvolver a 

compreensão sobre um determinado conceito, para que desenvolvam estratégias de 

resolução de problemas ou para que conquistem determinadas habilidades que 

naquele momento você vê como importantes para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

  

Neste sentido, cabe ao professor escolher um jogo e adequá-lo aos alunos e seus 

conhecimentos, de maneira a garantir que os objetivos sejam alcançados. 

Das 23 pesquisas que ocorreram com aplicação de jogos, em cinco delas os resumos 

não deixam claro qual foi o jogo utilizado e são aquelas a que não se teve acesso ao texto 

completo. Nas demais, os jogos foram identificados e classificados conforme tabela a seguir. 
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Tabela 1 – Classificação dos jogos (CORBALÁN, 1996) 

 

Tipos de jogos  Quantidade de pesquisas 

Jogos de conhecimento 14 

Jogos de estratégia 07 

Jogos de conhecimento e estratégia 01 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma pesquisa utilizou jogos de conhecimento e estratégia no momento da aplicação, 

as outras 14 pesquisas (78%), utilizaram jogos de conhecimento, enquanto somente três 

(17%) empregaram jogos de estratégia. Esses percentuais corroboram as afirmações de 

Corbalán (1996), no sentido de que jogos de conhecimento são mais aceitos e mais usados 

pelos professores em suas salas de aula por possuírem explicitamente o conceito ou conteúdos 

matemáticos a ser desenvolvido. Esse aspecto pode ser justificado pela necessidade de 

cumprir os conteúdos programados no currículo e também por uma maior clareza de 

objetivos, já que a Matemática possível no jogo encontra-se explícita. Os jogos de estratégia, 

por sua vez, agradam e envolvem mais os alunos, porém nem todos os professores os utilizam 

com uma intencionalidade matemática bem definida, já que eles não apresentam 

explicitamente conteúdos curriculares e o processo de construção de conhecimento dos alunos 

não é facilmente avaliado. 

A utilização de “jogos de conhecimento” nas pesquisas pode tornar o processo de 

aplicação do jogo, a avaliação e os resultados alcançados mais diretivos quando tratam 

claramente de conteúdos curriculares de Matemática de determinado ano escolar. Outra 

leitura para a ênfase dada aos “jogos de conhecimento” em aulas de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental está relacionada a formação inicial de professores que atuam 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, primeiro e segundo ciclos. 

De acordo com Curi (2005, p. 64), ainda que os cursos de Pedagogia tenham sofrido 

reformulações a partir de 1980, constata-se que “a disciplina que presumivelmente trata de 

conhecimentos didáticos dos conteúdos matemáticos” tem carga horária “bastante reduzida, 

apresentando uma variação de 36 a 72 horas de curso, menos de 4% da carga horária total do 
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curso de 2200 horas”. Esses dados permitem entender que o professor dos anos iniciais se 

forma e inicia a docência, sem saber “como” ensinar e “o que” ensinar. 

Além de classificar os jogos, investigou-se os conteúdos a eles relacionados, 

classificando-os de acordo com os blocos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) – Matemática (BRASIL, 2001), quais sejam: Números e Operações, Espaço e Forma, 

Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação. A classificação é apresentada na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 2 – Conteúdos abordados nos jogos  
 

Blocos de Conteúdos Quantidade de pesquisas 

Números e Operações 15 

Espaço e forma 05 

Grandezas e Medidas 01 

Tratamento da Informação ______________ 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Há pesquisas em que os conteúdos abordados nos jogos utilizados não se restringem a 

apenas um bloco de conteúdos, e em três delas, não foi possível identificar a partir dos 

resumos, os conteúdos matemáticos abordados. Duas das pesquisas, que não se enquadram na 

tabela acima, buscaram investigar o desenvolvimento de competências matemáticas.   

 Ainda que haja pesquisas com focos diferentes em relação ao conteúdo, é notável uma 

priorização do bloco “Números e Operações” em relação aos demais blocos, o que não ocorre 

somente nas pesquisas como também nos processos formativos. 

Ao analisar as ementas das disciplinas que tratavam de conteúdos e da metodologia do 

ensino de Matemática, Curi (2005, p. 62) constatou que o tema tratado com mais frequência 

nestas disciplinas se referia a “[...] construção do número e as quatro operações com números 

naturais e racionais”. A autora afirma que nessas ementas verificou-se a falta de indicação de 

conteúdos presentes nos outros blocos: Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento 

da Informação.  
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 Ao priorizarem estes conteúdos, as pesquisas também refletem a prática ocorrida em 

sala de aula. Para além da questão da formação, os conteúdos mais enfatizados nas aulas 

refletem a experiência dos professores enquanto alunos. A falta de subsídios teóricos e 

metodológicos para embasar suas práticas, bem como de momentos e espaços para discuti-las 

e repensá-las, promove um resgate daquilo que foi vivenciado ainda quando não eram 

professores. 

O que se pretendeu mostrar com esta análise é que, de fato, as pesquisas que foram até 

o espaço escolar realizar uma intervenção com jogos relacionados a conteúdos matemáticos o 

fizeram em grande parte sem a participação do professor da sala de aula, o que significa que 

provavelmente pouco contribuíram com a realidade escolar, a prática docente e possíveis 

reflexões sobre sua formação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do grupo de 31 pesquisas que dizem respeito a investigações sobre o uso de 

jogos para tratar de conteúdos matemáticos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, uma das 

reflexões originadas é a necessária revisão dos cursos de formação de professores. A ênfase 

dada ao bloco de conteúdos “Número e Operações” é, a nosso ver, decorrente da priorização 

deste conteúdo em cursos de formação inicial e também da crença docente sobre a 

necessidade de se garantir esses conteúdos. 

Além disso, foi possível observar que as pesquisas analisadas abordam e 

compreendem o jogo no espaço escolar como uma possibilidade de mudança do processo de 

ensino e aprendizagem de Matemática nas escolas. Seu uso é destacado por proporcionar 

novas formas de relação entre os professores e alunos e por enfatizar o processo de 

investigação e descoberta realizado pelo aluno a partir de mediações do professor garantindo 

uma dinâmica e um movimento diferentes em sala de aula em que os alunos trabalham mais 

em grupos, utilizam materiais diversos, socializam ideias, discutem, registram, pensam sobre 

suas ações e se aproximam do conhecimento matemático. 

A investigação desenvolvida amplia o olhar sobre o objeto de investigação – o jogo no 

processo de ensino e aprendizagem de Matemática – e possibilita, aos interessados na área, 
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um ponto de partida que avance para além do que foi e está sendo visto e pontuado pelas 

pesquisas e leve de fato para novas formas de um “fazer pedagógico” com os jogos, 

possibilitando reflexões sobre essas ações em busca de mudanças ou revisões de práticas. 

Em síntese, a experiência de pesquisa exposta neste artigo trouxe a reflexão ainda da 

necessidade de investimentos de trabalhos investigativos em outros campos da Matemática 

escolar como, por exemplo, a geometria, bloco de conteúdo este ainda pouco explorado no 

âmbito dos jogos nos anos iniciais, questão essa que reforça a relevância de resgatar os 

princípios subjacentes ao trabalho pedagógico com as relações topográficas e geométricas, no 

sentido de garantir o direito aprendizagem das crianças neste campo do conhecimento 

matemático. Posteriormente, em um trabalho de tese, provavelmente, temos a intenção de 

tentar explorar mais essa área.   
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PIBID: ESPAÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM 

MATEMÁTICA? 

 
Roger Eduardo Silva Santos (Rede Municipal de Educação Infantil de Ilha Solteira/SP e Rede 

Municipal de Educação Infantil de Pereira Barreto/SP)15 

 

RESUMO: Este texto busca discutir dados de uma dissertação de mestrado em educação, 

vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São 

Carlos – UFSCar – em, que objetiva-se apresentar um recorte temático de um dos eixos 

analíticos da investigação mais alargada. A questão central a ser respondida, na pesquisa de 

campo, diz respeito à compreensão das contribuições do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) para a formação do futuro professor que ensinará Matemática 

nos primeiros anos de escolarização. Para este fim, a metodologia adota se insere no campo da 

pesquisa qualitativa, do tipo analítico interpretativo em que o PIBID/UFSCar foi o como 

cenário no enredo analisado. Os dados foram categorizados em 2 eixos: 1) sentimentos 

vivenciados no processo de iniciação a docência e; 2) emergência de uma Matemática escolar 

durante o processo formativo, contudo, para este texto o diálogo construído tem suas bases na 

análise documental da proposta do programa em São Carlos/SP. Os resultados evidenciam 

que o programa vem se constituindo numa importante via de aprendizagem aos bolsistas, 

como também um caminho para a construção da identidade profissional do professor que 

ensinará Matemática, razão pela qual uma proposta como essa deve ser mais valorizada em 

contextos de formação inicial de professores nos cursos de licenciatura.  

 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Formação de Professores que Ensinam Matemática. Curso de 
Pedagogia.  

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2010, assim que conclui o curso de Licenciatura em Pedagogia, passei a trabalhar 

em uma escola, da rede particular no município de Ilha Solteira, com um 1º ano do Ensino 

Fundamental, onde tive a oportunidade de conhecer a realidade de uma sala de aula, na qual 

descobri a satisfação de trabalhar com crianças maiores, diferente da experiência vivenciada 

nos estágios. 
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Mesmo atuando em minha área de formação, eu sentia falta da Universidade e de estar 

em contato com o processo de pesquisa, especialmente ligados à Educação Matemática. Foi 

neste momento em que ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFSCar, 

com uma proposta de pesquisa que pudesse discutir a formação inicial de professores que 

ensinam matemática nos anos iniciais.  

A partir dos resultados obtidos no trabalho de conclusão de curso de graduação, pensei 

que seria interessante continuar pesquisando nessa linha de Educação Matemática, o que 

justifica a minha opção pela Pós-Graduação em Educação. 

Dessa forma, observei que as pesquisas que tratam do ensino de matemática nos anos 

iniciais - Curi (2004); Vasconcellos (2009); Megid (2009) - destacam que têm predominando 

no curso de Pedagogia uma representação negativa da matemática. Para Curi (2004) o fato de 

professores se sentirem e/ou estarem despreparados para o ensino de matemática, não 

dominarem os conteúdos e metodologias de ensino pode gerar repulsa em muitos alunos, 

desencadeando repetência e abandono. Vasconcellos (2009) adverte que muitos desses alunos 

se tornarão professores e voltarão para as salas de aula para ensinar aquilo que não gostam e 

não dominam. 

Também na pesquisa de Megid (2009), a autora afirma que alunos do curso de 

Pedagogia temem a matemática fazendo com que as dificuldades que sentem quanto a essa 

disciplina, reflitam na preocupação com a futura prática de professores. Entretanto, aponta 

que um trabalho intensificado durante a formação inicial pode ajudá-los a re(significar) os 

conhecimentos matemáticos.  

Neste sentido, esta e outras pesquisas sobre a formação inicial do professor propõem 

diferentes espaços formativos que a universidade oferece aos estudantes dos cursos de 

Licenciatura.  

Nesse contexto, o Ministério da Educação junto com a CAPES propõe o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Com isso, há a demanda de estudos que 

busquem compreender este novo espaço de formação compartilhada dentro das 

Universidades. 
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Sendo assim, para este texto, parto da problemática de compreensão da proposta do 

programa na tentativa de responder se este se constitui um espaço de formação do professor 

que ensina Matemática.  

 

2 ENTRE A FORMAÇÃO INICIAL E O INÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL  

 

Findando a década de 1980, Huberman (1995) voltou à atenção de suas investigações 

acerca do ciclo de vida humana, para os docentes. O autor esclarece que diferentes etapas são 

constantemente vivenciadas pelos professores. Dentre as etapas descritas pelo autor, 

identifica-se a primeira delas como “Entrada na carreira”, que trata dos dois ou três primeiros 

anos de docência.  

Recomenda-se que entendamos a iniciação como uma importante fase do 

 
[...] desenvolvimento profissional, na medida em que se pretende, [através de 

programas] que os professores adquiram conhecimentos, [competências e atitudes] 

adequadas ao desenvolvimento de um ensino de qualidade (MARCELO GARCÍA, 

1998, p. 65). 

 

Ao começarem a lecionar, os professores se veem em um ambiente complexo e 

percebem que necessitarão se adaptar ao ambiente, além de terem que aprender a lidar com os 

colegas de trabalho, os alunos e toda a complexidade que o trabalho docente exige. Esses 

podem ser alguns dos exemplos que ilustram a difícil passagem que existe entre a graduação e 

a prática docente. Além disso, muitas vezes os professores, ao chegarem à sala de aula, se 

deparam com uma realidade desconhecida, uma vez que a universidade pode não ter 

proporcionado a eles momentos de reflexão e interação com a prática (LEITE, 2006). 

Quando os estudantes iniciam os programas de formação de professores, já possuem 

ideias e conhecimentos estabelecidos, concepções que se não forem repensadas poderão afetar 

a forma como compreenderão e constituirão novos conhecimentos (MARCELO GARCÍA, 

1998). 

De acordo com Soares (2004, p. 83) as diversas dificuldades sentidas pelos professores 

iniciantes podem ser exploradas “[...] numa perspectiva de compreensão e até intervenção 

através da formação inicial e contínua do professor, seja como instância dos cursos de 

formação de professores e extensão da socialização profissional”. 
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De modo comum, a prática docente do iniciante pode ser analisada levando-se em 

conta a instituição na qual ele está inserido e exerce suas funções. Neste sentido, é importante 

que a equipe escolar ofereça a esse professor espaços e momentos para reflexões acerca de 

seu exercício e até mesmo situações que possam promover a superação de suas dificuldades 

(SOARES, 2004). Vamos então analisar o que alguns autores chamam de inicio da docência.  

Marcelo García compreende que a iniciação à docência “[...] é o período de tempo que 

abarca os primeiros anos nos quais os professores fazem a transição de estudantes para 

professores. É um período de tensões e aprendizagens intensivas [...]” (1998, p. 113). 

Outra definição para o estágio de iniciação à docência é dada por Burke, Fessler e 

Christensen (1984, p.14-15): 

 
Define-se, em geral, como os primeiros anos de trabalho, quando o professor se 

socializa no sistema. É um período em que o professor principiante se esforça por 

aceitar os estudantes, os colegas e supervisores, e tenta alcançar um certo nível de 

segurança no modo como lida com os problemas e questões do dia a dia. É possível 

que os professores também experienciem este começo quando mudam para outro 

nível, outra escola ou quando mudam de região (apud MARCELO GARCÍA, 1998, 

p 114). 

 

É certo que todos os professores, que atuam (ou atuarão) no magistério, 

obrigatoriamente passaram (ou passarão) pelo início da docência. Esta é uma fase importante 

para sua formação e é nesse período que começam a ganhar experiência e a conhecer quais 

posturas consideram mais adequadas para um profissional do ensino. O fato é que os 

acadêmicos dos cursos de formação passam os anos de graduação vivenciando situações 

ideais e, segundo Marcelo García (1998), quando concluem tais cursos de formação se 

deparam com uma realidade, ou melhor, com uma prática que não condiz com o que 

estudaram.  

A esse respeito, Soares (2004) ressalta que no início da docência os problemas de 

maior peso referem-se à escola, portanto, é na própria escola que o professor iniciante poderá 

encontrar o apoio necessário para o seu desenvolvimento profissional. 

Ao mesmo tempo em que o estudante de um curso de formação de professores 

conhece a realidade em que estará inserido, do ponto de vista dos alunos, ele desconhece. Isso 

porque todos eles passaram pela escola como alunos, assistiram às condutas de outros 

professores, conheceram a cultura escolar, porém, não a cultura docente e, por isso, quando 
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chegam à docência, sentem-se aflitos, despreparados e notam que ainda falta familiarizar-se 

com determinadas situações, isto é o que Veenman (1984) chamou de choque com a 

realidade:  

 

[...] o choque da realidade envolve a assimilação de uma realidade complexa que se 

força incessantemente sobre o professor iniciante, todos os dias. Esta realidade deve 

ser dominada continuamente, especialmente no primeiro período de ensino real (p. 

144). 

 

O choque com a realidade, de acordo com este autor, refere-se aos problemas 

enfrentados por aquele que deixou de ser aluno e passou a ser professor. Isso pode gerar 

angústias e frustrações, e até mesmo ocasionar o abandono do magistério. 

Nesta direção e conforme Huberman (1995) aponta, é neste período de início de 

carreira que o professor iniciante começa a vivenciar um sentimento de sobrevivência que 

 
[...] traduz o que se chama vulgarmente de “choque do real”, a confrontação inicial 

com a complexidade da situação profissional: o tatear constante, a preocupação 

consigo próprio (“Estou-me a agüentar?”), a distancia entre os ideais e as realidades 

cotidianas, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, 

simultaneamente, à relação pedagógica e à transmissão de conhecimentos, a 

oscilação entre relações demasiado íntimas e demasiado distantes, dificuldades com 

alunos que criam problemas, com material didático inadequado, etc (p.39). 

 

Por outro lado, o autor fala de um sentimento, em contrapartida ao sentimento de 

sobrevivência. Trata-se do sentimento de descoberta que “traduz o entusiasmo inicial, a 

experimentação, a exaltação por estar, finalmente, em situação de responsabilidade (ter a sua 

sala de aula, os seus alunos, o seu programa), por se sentir colega num determinado corpo 

profissional” (HUBERMAN, 1995, p.39). 

Diante do exposto, os sentimentos ligados ao início da docência, apresentados nesta 

seção são originários da Europa e Estados Unidos, usados para descrever as características e 

dificuldades vivenciadas por professores em início de carreira e já formados.  

 

3 O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - 

PIBID 
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Em abril de 2007, o Governo Federal brasileiro, instituiu o decreto nº 6.094, que 

constitui o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que tinha por objetivo 

agrupar ações coletivas da União, dos Estados e dos Municípios, além de presumir o 

engajamento social para o avanço da qualidade da Educação Básica. Diante disso, foi 

sancionada a lei nº 11.502, de 11 de Julho de 2007, Art. 2º: 

 
A Capes subsidiará o Ministério da Educação na formulação de políticas e no 

desenvolvimento de atividades de suporte à formação de profissionais de magistério 

para a educação básica e superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico 

do País (BRASIL, 2007). 

 

Dessa forma, a CAPES, na responsabilidade de promover políticas públicas que 

tendam à formação inicial e continuada de profissionais para a Educação Básica, anunciou o 

decreto nº 6.755, em Janeiro de 2009, que de acordo com o Art. 1º: 

 
Fica instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de colaboração entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação 

básica (BRASIL, 2009a). 

 

A partir dessa política, a CAPES estrutura o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência - PIBID, como uma das ações para o desenvolvimento da Educação 

Básica, com os seguintes objetivos: 

 

I. Incentivar a formação de professores para a Educação Básica, contribuindo 

para a elevação da qualidade da escola pública;  
II. Valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira 

docente; 
III. Elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas  à formação inicial de 

professores nos cursos de licenciatura das instituições públicas de educação 

superior; 
IV. Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

promovendo a integração entre Educação Superior e Educação Básica;  
V. Proporcionar aos futuros professores participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar e que busquem a superação de problemas identificados no processo 

de ensino-aprendizagem, levando em consideração o desempenho da escola em 

avaliações nacionais, como provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB, ENEM, entre 

outras; 
VI. Incentivar escolas públicas de Educação Básica, tornando-os protagonistas 

nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus 

professores como co-formadores dos futuros professores (BRASIL, 2009c, p.47). 
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Com estes objetivos o PIBID, criado em 2007 e iniciado em 2008 pelo Ministério da 

Educação junto a CAPES, promove um programa com destaque a antecipar o vínculo entre os 

futuros professores, salas de aula e ambientes escolares na rede pública, articulando assim o 

ensino superior, a escola e os sistemas de educação. O próprio ex-ministro da Educação, 

Fernando Haddad, em palestra na 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), em Goiânia, ocorrido em 14/07/2011, declara que “o PIBID é 

um dos programas mais relevantes à educação básica atualmente. Ao aproximar a 

universidade da escola pública, as duas se transformam: o jovem docente adquire experiência 

e a escola é incitada a repensar seu projeto pedagógico". 

Em concordância com o edital lançado em 2007, o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID – concede bolsas em quatro modalidades e valores diferentes, 

entre elas: para o professor coordenador institucional, para o professor coordenador de área, 

para o professor supervisor da escola de Educação Básica e para os estudantes dos cursos de 

licenciatura plena. 

Sendo assim, o professor coordenador institucional é um dos professores de 

“instituições públicas municipais de ensino superior e universidades e centros universitários 

comunitários, confessionais e filantrópicos” (PIBID, 2010, p.3), que ficará responsável em 

garantir e acompanhar as atividades planejadas, organizadas e executadas pelas diversas áreas 

do conhecimento, previstas no projeto de sua instituição, perante a CAPES.  

Neste sentido, o professor coordenador de área, assim como o professor coordenador 

institucional, é um professor universitário responsável pela realização das atividades, porém, 

específicas de sua área, pela garantia do acompanhamento aos alunos e pela articulação e 

diálogo com as escolas, onde os alunos das licenciaturas estão inseridos. 

O respectivo edital ainda descreve o professor supervisor como um docente, da escola 

pública – estadual ou municipal – que ficará responsável por supervisionar as atividades do 

aluno da graduação (bolsista de iniciação à docência) e pela articulação entre a Universidade e 

a escola, entre a teoria e a prática.  
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Finalmente, os bolsistas de iniciação à docência são os alunos dos cursos de 

licenciatura plena que se inserem nas escolas para integração do PIBID, numa carga horária 

mínima de 30h mensais. 

Segundo o orçamento financeiro16, previsto no Art. 6º, da portaria 122, de 16 de 

Setembro de 2009 (BRASIL, 2009c) e corroborado no edital de chamada pública do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, cada uma das quatro 

partes, descritas acima, receberão bolsas nas seguintes modalidades e condições: 

 

I. de iniciação à docência – permitida a concessão de até 140 (cento e quarenta) 

bolsas nesta modalidade, por projeto, no valor de R$350,00 (trezentos e cinqüenta 

reais) mensais. Cada área do conhecimento deverá contemplar o mínimo de 10 e o 

máximo de 24 bolsas; 
II. de coordenação institucional – permitida a concessão de uma bolsa por 

instituição para o coordenador institucional, no valor de $R1.200,00 (um mil e 

duzentos reais) mensais; 
III. de coordenação de área – permitida a concessão de até 6 bolsas, por projeto 

institucional, para coordenador de área contemplada no projeto, no valor unitário de 

$R1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais; e 
IV. de supervisão – permitida a concessão de 1 (uma) bolsa de supervisão para 

até o máximo de 10 alunos por supervisor, no valor unitário de R$600,00 (seiscentos 

reais) mensais e até 14 bolsas por projeto institucional (BRASIL, p. 2; 2009b). 

 

Diante disso os bolsistas, de iniciação à docência, do referido programa são levados a 

pensar e desenvolver atividades, a partir da ideia de que a parceria entre as Instituições de 

Educação Superior e Educação Básica pode promover a reflexão sobre a ação de todos os 

participantes envolvidos no programa. 

 

 

 

                                                                 
16

 Em 2012, os valores das bolsas não permanecem como no descrito acima. 

a) iniciação à docência – para estudantes de licenciatura, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais; 

b) supervisão – para professores de escola pública que orientem no mínimo 5 e no máximo 10 alunos, no valor 

de R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais;  

c) coordenação de área – para professores da instituição proponente. Permitida a concessão de uma bolsa para 

cada subprojeto aprovado, no valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) mensais;  

d) coordenação de área de gestão de processos educacionais – para professor da instituição proponente. 

Permitida a concessão de uma bolsa por projeto institucional, no valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos 

reais) mensais; e 

e) coordenação institucional – para professor da instituição proponente. Permitida a concessão de uma bolsa por 

projeto institucional, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida fundamentando-se na abordagem qualitativa, 

considerando que tal abordagem é apropriada quando o fenômeno em estudo é complexo, de 

natureza social e não tende à quantificação. Geralmente, é usada quando o entendimento do 

contexto social e cultural é um elemento importante para a pesquisa (DIAS, 2000). 

O percurso de recolha de dados constituiu-se a partir de 5 momentos da investigação, 

contudo, as discussões que seguirão restringe apenas ao primeiro momento do estudo (análise 

do programa).  

No primeiro momento buscamos conhecer melhor sobre o PIBID enquanto programa 

de formação inicial, e a equipe que o compõe, criado pelo governo federal e instituído na 

UFSCar. Em seguida, fomos aprofundar a compreensão do desenvolvimento do subprojeto da 

Licenciatura em Pedagogia, escolas participantes do programa, quantidade de bolsistas e 

demais informações. 

1° momento: conhecendo melhor o programa 

Após fazermos uma análise de documentos que permitem a compreensão do 

funcionamento do PIBID, como o projeto elaborado pela CAPES junto ao MEC (2007), 

projeto institucional da UFSCar (2009) e subprojeto da Licenciatura em Pedagogia (2010) que 

prevê seu desenvolvimento ou vigência nos anos de 2010 e 2011, entramos em contato com a 

professora coordenadora de área, responsável pela Licenciatura em Pedagogia no 

PIBID/UFSCar para identificarmos os participantes do programa nestes anos.  

De acordo com a portaria normativa 122 da CAPES, que dispõe sobre o PIBID, o 

coordenador institucional é o professor da instituição, responsável perante a CAPES por 

supervisionar as atividades previstas no projeto da instituição. 

Nesta direção, o coordenador de área é o professor da instituição, responsável pela 

organização das atividades previstas para a sua área específica. 

Já o professor supervisor é o docente da escola, responsável por supervisionar as 

atividades desenvolvidas pelo bolsista de iniciação à docência, facilitando a articulação entre 

a Universidade e a escola. 
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Os bolsistas de iniciação à docência, por sua vez, são estudantes dos cursos de 

graduação e integram o projeto institucional, dedicando uma carga horária de 30 horas 

mensais, no PIBID. 

Uma das particularidades do projeto institucional da UFSCar é que o programa conta 

com a contribuição de professores voluntários. Nos anos de 2010 e 2011 o subprojeto da 

Licenciatura em Pedagogia contou com a participação de cinco professores orientadores, que 

ficaram responsáveis por um determinado número de bolsistas de iniciação à docência, 

número que varia de acordo com a disponibilidade de tempo apresentada por cada orientador. 

Este professor orientador participa de reuniões semanais com as bolsistas de iniciação á 

docência e as supervisoras; faz reuniões de orientação, quinzenalmente, com os alunos; 

realiza as leituras dos diários de campo após os supervisores e faz indicações de leituras para 

a reflexão dos bolsistas de iniciação à docência. 

Neste trabalho, o recorte temático enquadra-se na perspectiva de compreensão da 

proposta do programa implementação na universidade em que a pesquisa subsidiou no sentido 

de identificar se este espaço é um ambiente de aprendizagem/formação do professor que 

ensina Matemática, neste caso as bolsistas.  

 

5 O PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NA UFSCar: A UNIDADE DO 

TODO OU O TODO DA UNIDADE? 

 

 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), intitulado de “Espaço de Formação Compartilhada entre 

Professores da Educação Básica e Licenciandos” envolve estudantes das licenciaturas, 

professores da universidade (coordenadores e orientadores voluntários) e professores das 

escolas parceiras do projeto (supervisores). 

Nesse projeto institucional da UFSCar, constam os seguintes objetivos: 

 

[...] articular e coordenar atividades de prática de ensino, Estágio Supervisionado, 

conteúdos curriculares  e extracurriculares com ações colaborativas junto aos 

professores de escolas públicas [...], tendo em vista a Iniciação à Docência dos 

licenciandos da UFSCar, a formação continuada dos professores em serviço na 

Escola Pública e a promoção da melhoria do ensino e da aprendizagem na Educação 

Básica [...] (PIBID-UFSCar, 2008, p. 01). 
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 O Programa Institucional de Bolsa de iniciação à Docência – PIBID, da Universidade 

Federal de São Carlos, é um programa que “pretende congregar alunos dos cursos de 

licenciatura, professores da Educação Básica e pesquisadores das diversas áreas do 

conhecimento, tendo como campo de atuação [...] as práticas de iniciação à docência [...]” 

(PIBID-UFSCar, 2008, p.3). 

O projeto entrou em vigor em 2009 e no primeiro ano apresentou quatro subprojetos17 

nas áreas de Matemática, Física, Química e Ciências Biológicas, no campus de São Carlos, e 

um subprojeto na área de Ciências Biológicas, no campus de Sorocaba, em resposta ao 

primeiro edital, lançado no final de 2007, pela Capes e que teve vigência por 2 anos. No total, 

participaram do PIBID/UFSCar 05 licenciaturas, 65 licenciandos, 08 escolas (07 estaduais e 

01 municipal), 09 supervisores, 05 coordenadores de área e docentes colaboradores de 07 

departamentos. 

Em 2010, com o lançamento do novo edital, a UFSCar inseriu mais dois outros 

subprojetos para as demais licenciaturas, entre elas a do curso de Pedagogia. Ao todo, 

participaram 07 licenciaturas, 213 licenciandos, 10 escolas (6 estaduais e 4 municipais), 28 

supervisores, 13 coordenadores de área e docentes colaboradores de 12 departamentos. 

Já em 2011 um novo projeto institucional foi lançado, em continuidade ao projeto 

anterior com novas vagas para as áreas de Biologia, Educação Especial, Educação Física, 

Filosofia, Física, Geografia, Letras, Matemática, Música, Pedagogia (presencial e EaD) e 

Química, nos campi Araras, São Carlos e Sorocaba e nos pólos de Jales e São José dos 

Campos. Neste ano participaram todas as 20 licenciaturas da UFSCar, exceto o curso de 

Licenciatura em Música (EaD), totalizando 260 licenciandos, 15 escolas (06 estaduais e 09 

municipais), 48 supervisores, 17 coordenadores de área e docentes colaboradores de 12 

departamentos. 

Além do coordenador institucional, coordenador de área, bolsistas de iniciação à 

docência e supervisores, o PIBID/UFSCar conta com a colaboração de docentes voluntários 

de vários departamentos, orientando os licenciandos. 

                                                                 
17

  Estes dados foram explanados pela Professora Coordenadora Institucional, em abertura do "II Encontro de 

Iniciação à Docência e Formação Continuada de Professores", que abordou o tema "Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) em Ação: Universidade e Escola Fazendo a Diferença" realizado em 

10/12/2011. 
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As ações previstas no PIBID/UFSCar giram em torno de eixos temáticos (PIBID-

UFSCar, 2009), que foram organizados a partir de reuniões ocorridas nas escolas públicas de 

São Carlos, com professores e gestores, de modo que se buscará consentir tanto com os 

objetivos das escolas envolvidas quanto aos do edital.  

O primeiro eixo temático foi intitulado Discussões, reflexões e desenvolvimento de 

‘situações de aprendizagem’ e outros temas curriculares e busca discutir situações constituídas 

por elementos referentes aos conteúdos específicos das disciplinas como: conteúdos e temas, 

competências e habilidades, estratégias, recursos, avaliação. Neste eixo temático, também, há 

a intenção de promover “um diálogo com as situações de aprendizagem propostas, 

problematizando suas possibilidades e levantando dificuldades e dilemas dos professores para 

a produção das atividades de ensino e de aprendizagem e, ainda, desenvolvendo, com eles, 

outras estratégias metodológicas” (p.3), como por exemplo, Oficinas, Seminários e Projetos 

Temáticos. 

 No segundo eixo – Fortalecimento das relações escola/aluno/comunidade - promover 

a valorização do ambiente escolar junto ao aluno e à comunidade, mediante a organização de 

atividades que relacionem os conteúdos disciplinares ao ambiente cotidiano. 

 O terceiro eixo, chamado Desenvolvimento Curricular, trata de monitorias e tutorias 

prestadas pelos licenciandos bolsistas, aos alunos da escola de modo que estes aprendam de 

uma melhor forma. 

Já o quarto eixo, Reflexões sobre a avaliação, trata de reflexões com licenciandos, 

professores e comunidade em geral a respeito de concepções, metodologias e implementação 

de processos avaliativos e suas repercussões nas atividades. 

O quinto eixo, Sensibilização dos alunos para a aprendizagem e valorização do 

conhecimento, por sua vez, está sendo desenvolvido em conformidade com o eixo dois, 

fortalecendo a relação escola/aluno/comunidade, utilizando espaços escolares e não-escolares, 

valorizando saberes e expressões artísticas e culturais do local onde a escola está inserida. 

 Finalmente, o sexto eixo - Abordagem das relações entre Educação e Trabalho – 

discutirá “as relações de produção na sociedade contemporânea e suas articulações com o 

conhecimento formalizado, tendo como ênfase a participação dos saberes científicos e 

matemáticos na organização do sistema produtivo” (p. 4) 
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As atividades descritas nestes eixos temáticos foram articuladas e coordenadas com 

ações colaborativas junto a professores das escolas onde o PIBID está inserido e seus alunos, 

afim de que se promova a melhoria da educação básica, por meio de ações interdisciplinares 

que contemplem os objetivos do PIBID. 

 

 5.1 O PIBID/UFSCar – Subprojeto da Licenciatura em Pedagogia 

 

O subprojeto da Licenciatura em Pedagogia tem como objetivo: 

 
Aprimorar a inserção profissional de estudantes do curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UFSCar, através da participação em atividades de ensino 

desenvolvidas na escola pública, referenciadas pelas demandas legais, embasadas 

nos contextos culturais e sociais específicos das comunidades atendidas pela escola 

e nas reflexões teóricas do campo da formação de professores, de gestores, da 

didática e das políticas públicas de educação (PIBID-UFSCar, 2009, p.2). 

 

Além disso, este subprojeto tem como alguns de seus objetivos específicos: 

 

- Articular as formações inicial e continuada de professores mediante o trabalho 

colaborativo entre docentes experientes e iniciantes, voltado ao desenvolvimento da 

atividade investigativa de ensino [...]; 

- Analisar e refletir sobre as contribuições de diferentes metodologias de ensino para 

a aprendizagem significativa dos diferentes conteúdos desenvolvidos nos ano s 

iniciais da Educação Básica, para o desenvolvimento de valores e atitudes, tendo em 

vista a formação para a cidadania; 

- Estimular o desenvolvimento da pedagogia de projetos para o estudo 

interdisciplinar de conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, voltados 

especialmente, para o ensino dos anos iniciais da Educação Básica; [...] (PIBID-

UFSCar, 2009, p.2) 

 

O PIBID/UFSCar se inseriu, a partir de 2009, em São Carlos, em quatro escolas 

estaduais, as quais foram convidadas e selecionadas a partir dos resultados do Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do estado de São Paulo – SARESP, priorizando as escolas 

com menor desempenho em Matemática, e em uma escola municipal, selecionada a partir de 

baixos desempenhos em Matemática (PIBID-UFSCar, 2008). Ressalta-se ainda que, em São 

Carlos, também levou-se em consideração sugestões da Dirigente Regional de Ensino, acerca 

de escolas que estavam menos envolvidas com projetos institucionais e que, portanto, mais se 

beneficiariam dessa parceria com a Universidade. 
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De acordo com informações fornecidas pela coordenadora de área, este subprojeto 

iniciou-se em 2010, com 24 (vinte e quatro) bolsistas do curso presencial divididas em duas 

escolas em bairros periféricos de São Carlos. Estas duas escolas estavam postas entre as cinco 

escolas, onde o PIBID já atuava e, além de estas escolas oferecerem os anos iniciais, foi 

considerado o número de classes que elas tinham, para estar abarcando os 24 (vinte e quatro) 

bolsistas.  

Em conformidade com os seis eixos temáticos criados no projeto institucional, e 

descritos no item anterior, as ações deste subprojeto concentram-se em quatro dos mesmos 

eixos (PIBID-UFSCar, 2009): 

E1 - Discussões, reflexões e desenvolvimento de “situações da aprendizagem” e outros 

temas curriculares; 

E2- Fortalecimento das relações escola/aluno/comunidade; 

E4 – Reflexões sobre a avaliação; 

E5 – Sensibilização dos alunos para aprendizagem e valorização do conhecimento. 

Todas as ações previstas nos eixos temáticos têm em vista promover e fortalecer a 

prática investigativa enquanto compromisso com a profissionalização do professor e com a 

produção de saberes pedagógicos que dialoguem com as problemáticas concretas do campo 

da educação escolar.  

Todo esse processo de iniciação à docência, que envolve a questão dos sentimentos, 

das percepções e das ações primeiras, está pautado em saberes que, de certa forma, alguns 

alunos já possuem, por conta do curso de formação inicial, por conta de já ter passado pela 

escola e outros tantos que ele precisa se apropriar para sua formação enquanto professor.  

 

6 CONCLUSÕES  

 

Este artigo teve como foco principal analisar a base documental da proposta do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a docência (PIBID) da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar), partindo da análise de documentos que constituem o PIBID e da 

seguinte questão: PIBID: espaço de formação de professores que ensinam Matemática? 
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Com base nos dados declarados nos documentos, em relação à Matemática, dois 

olhares no processo de iniciação à docência foram construídos, isso ao fazer a leitura e 

apreciação crítica da forma como a orientação da proposta se desencadeou, sendo eles: a) a 

possibilidade de construção de novas estratégias de aprendizagem do futuro professor, para 

além de suas experiências no curso de Pedagogia, quando do momento das práticas de sua 

inserção na escola e; b) possibilidade de construção da identidade profissional do professor 

que ensina Matemática.  

Estes dois olhares, possíveis de se verificar na proposta, visam colocar as bolsistas em 

um movimento situado e voltado para as próprias aprendizagens, porém sempre remetendo 

aos seus futuros processos de ensino e pensando nas aprendizagens dos alunos, uma vez que, 

a proposta fundamenta-se na reflexão permanente das atividades propostas.  

Em síntese, o PIBID, ao menos no papel, parece que é uma importante via de 

investigação da prática, bem como vem se constituindo um espaço formativo de busca da 

articulação entre teoria e prática, no qual, surgem percepções e reflexões destes dois olhares. 
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O TRABALHO COM RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR: QUESTÕES PARA O DEBATE 
TEÓRICO  

 
Adriana Correa da Silva (UFMS/CPNV) 18 

Fernanda Alves Barreto (UFMS/CPNV)19  
Fernando Schlindwein Santino (UFMS/CPNV) 20 

Lúcia Moreno (UFMS/CPNV)21 

Geiliane Aparecida Salles Teixeira (UFMS/CPNV)22 
 

Agência de Fomento: CAPES  
 

1 INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho relata estudos referente a resolução de problemas matemáticos na 

perspectiva do professor, integrado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID/CAPES), associado ao curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul - Câmpus Naviraí, em parceria com uma escola da rede pública de ensino 

do município de Naviraí/MS, em uma sala de 1º ano do Ensino Fundamental.  

 O objetivo do programa é proporcionar aos acadêmicos bolsistas conhecimentos dos 

processos de iniciação à docência, viabilizando durante a formação inicial uma aproximação 

com as experiências de sala de aula, direcionando os futuros docentes a reflexões quanto as 

situações vivenciadas no cotidiano escolar. 
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 Assim o grupo do subprojeto do PIBID Câmpus de Naviraí, é composto por oito 

acadêmic@s, uma professora supervisora e um professor coordenador das ações. O foco dos 

estudos do grupo é aprimorar os conhecimentos quanto a alfabetização e letramento e a 

matemática, para assim contribuir com os alunos da escola parceira no ensino e aprendizagem 

dos conteúdos ensinados, mediante as dificuldades durante o processo de alfabetização. 

Nessa direção, procuramos atentar quanto as práticas adotadas pela professora 

supervisora em atividades que envolvam estratégias para a resolução de problemas 

matemáticos em sala de aula, entendendo a pretensão dessas estratégias que o docente utiliza 

para o processo do desenvolvimento da criança. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Para a elaboração deste resumo levamos em consideração a metodologia de estudo 

proposta no PIBID de Pedagogia, momento em que nos reunimos com acadêmic@s, 

professora supervisora e professor coordenador na tentativa de ampliação dos conhecimentos 

teórico-metodológicos “de” e “sobre” Matemática. 

 Nestes encontros, que ocorrem semanalmente, realizamos leituras e discussões das 

recomendações da literatura especializada em Educação Matemática no sentido de articulação 

das práticas de observação em sala de aula, bem como dos conhecimentos dos futuros 

professores em relação à metodologia a ser adotada. 

 Em síntese, trouxemos neste texto, um recorte temático que procura destacar aspectos 

teóricos do trabalho do professor com a Matemática nos anos iniciais a partir da didática da 

resolução de problemas.  

  

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Partindo do pressuposto que ensinar Matemática requer mudanças na prática 

pedagógica promovendo o estímulo e reflexão da criança, torna-se necessário que o docente 

implemente ações em sua atividade que promova aos alunos se desenvolverem, conhecerem e 

adquirirem à aprendizagem dos conteúdos matemáticos.  
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Nesta perspectiva, encontramos na resolução de problemas uma estratégia valorosa 

para aquisição e assimilação dos conceitos que segundo Rodrigues e Magalhães (2012, p. 02):  

 

[...] a resolução de problemas possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e 

desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão ao seu alcance. 

Assim, os alunos terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca de 

conceitos e procedimentos matemáticos bem como ampliar a visão que têm dos 

problemas, da Matemática, do mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança.  

 
Destarte, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN´s – apontam “[...] a resolução 

de problemas como ponto de partida da atividade matemática” (BRASIL, 1998, p.39-40). 

Assim, o trabalho do professor deve proporcionar ao aluno problemas desafiadores e 

significativos possibilitando às crianças a criação de novas estratégias de aprendizagem para 

além da sala de aula. Stancanelli (2001, p.119) disserta que “Para que os alunos sintam-se 

desafiados a resolvê-los, os problemas devem ser variados e não convencionais”. 

Portanto, a resolução de problemas é um procedimento capaz de desenvolver o 

raciocínio da criança, promovendo o seu desenvolvimento nos conteúdos matemáticos. 

Seguindo essa linha pensamento, o conhecimento do professor quanto as práticas de ensino, 

nesse momento é essencial, pois ele deve apresentar problemas que chamem a atenção do 

aluno, onde o mesmo terá diferentes estratégias para serem exploradas na busca de soluções e 

respostas para a temática apresentada. 

Com base nestas considerações, para o aluno a aprendizagem dos saberes matemáticos 

é essencial para a construção de seus conhecimentos, uma vez que oferece a oportunidade de 

criar meios para as soluções de problemas não só matemáticos, como também na tomada de 

decisões em seu cotidiano familiar e social. 

Para isso os PCN´s apontam que “[...] as necessidades cotidianas fazem com que os 

alunos desenvolvam uma inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer 

problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma 

ampla capacidade para lidar com a atividade matemática” (BRASIL, 1997, p.29). 

Neste contexto, indagamos: A formação inicial de professores oportuniza 

conhecimentos necessários para o professor trabalhar com os conceitos matemáticos, criando 

meios eficazes para que a criança seja capaz de elaborar estratégias nas diversas resoluções de 
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problemas? Tal questão é relevante ao levarmos em consideração que o docente leva à sala de 

aula muitas de suas crenças e concepções do que seja a Matemática e seu ensino, ou seja, 

carrega marcas de suas experiências para sua prática. Com isso, torna-se aspecto fundamental 

a ampliação de seu repertório didático no sentido de levá-lo a compreensão de que a resolução 

de problemas é uma tendência em Educação Matemática autêntica e recomendada por 

documentos oficiais.  

Conforme Silva (2012, p. 51): 

 

Para trabalhar resolução de problemas em sala de aula o professor deve criar um 

ambiente matemático motivador e estimulante e ao propor um problema deve 

estimular a autoestima dos seus alunos e explicitar suas expectativas agindo como 

observador durante todo o processo de resolução. Cabe ao professor aceitar as 

soluções dos seus alunos conduzindo sempre a uma discussão intercalasse induzindo 

os alunos a justificar e a avaliar seus resultados e métodos, finalizando co m a 

formalização de novos conceitos e novos conteúdos construídos . 

 

  O conhecimento do professor acerca dessa temática é essencial para produzir 

inúmeras situações aos educandos no sentido de buscar respostas aos problemas que lhe são 

propostos, como também propiciar momentos onde a criança possa identificar problemas, 

analisar e selecionar informações, tomar decisões e, consequentemente, expandir seus 

conhecimentos para melhor lidar com o campo matemático.  

Estudos de Smole e Diniz (2001, p.89) ressaltam que a resolução de problemas numa 

perspectiva metodológica é como “[...] um modo de organizar o ensino o qual envolve mais 

que aspectos puramente metodológicos, incluindo uma postura frente ao que é ensinar e, 

consequentemente, do que significa aprender”.   

O posicionamento das autoras nos direciona a entender que a maneira de ensinar 

abrange a técnica de sondagem mediante a situações tradicionais ou não tradicionais, tendo 

como exemplo ações planejadas, jogos, brincadeiras, seleção de dados, com o intuito de 

acrescentar a resolução de problemas convencionais, propondo situações-problema e 

resolvendo tarefas propostas pelas ações de questionar as respostas alcançadas e também 

situação inicial. 

“Incentivar o hábito pela problematização e a busca de respostas de suas próprias 

indagações e questionamentos” (SOARES; PINTO, 2001, p. 2) faz com que o professor 
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repense suas atitudes como educador, refletindo se está fazendo o melhor para que seu aluno 

aprenda.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pensamos que aprender é, muitas vezes, um processo de compartilhamento de saberes. 

Avançar em direção a um propósito, vem por meio de esforços combinados de muitas 

pessoas. Nós, como futuros professores, precisamos vivenciar esse processo colaborativo e 

temos a responsabilidade de dar a essas crianças a oportunidade de aprender umas com as 

outras. Desse modo, devemos propiciar aos educandos atividades em duplas e em pequenos 

grupos, permitindo que sua aprendizagem, em sala de aula, ocorra também de forma coletiva. 

O docente tem um papel fundamental na atividade com resolução de problemas, pois o 

mesmo tem a função de mediar, observar, intervir quando necessário e deve motivar as 

crianças nas situações de ensino e aprendizagem. O professor tem a incumbência de propor 

questões desafiadoras que as instiguem e ajudem a se apoiarem, umas nas outras, para vencer 

as dificuldades. Ao realizar a mediação, o docente direciona as crianças a refletirem e, ao 

mesmo momento, dá tempo para que elas pensem, acompanhando seu desenvolvimento em 

sala de aula.  

Sendo assim, o ensino da Matemática por meio da resolução de problemas pode se 

tornar mais um mecanismo para os professores desde que seja visto como importante e 

necessário no desenvolvimento das crianças e que haja uma procura para aperfeiçoá-la na sua 

prática individual, mas, esse percurso é longo, porém, cabe a nós futuros professores 

contribuirmos com ações que visem articular teoria e prática desde a formação inicial. 

 

Referências   

 
BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais  –3º e 

4º ciclos do Ensino Fundamental: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 
RODRIGUES, A. MAGALHÃES, S. C. A resolução de problemas nas aulas de 

Matemática: diagnosticando a prática pedagógica. Disponível em: 
>http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/setembro2012/matematica_artigos/ar

tigo_rodrigues_magalhaes.pdf<. Acesso em: 30/09/2017. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/setembro2012/matematica_artigos/artigo_rodrigues_magalhaes.pdf%3c
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/setembro2012/matematica_artigos/artigo_rodrigues_magalhaes.pdf%3c


 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 100 

 
SILVA, L. de A. Ensino-aprendizagem da matemática através da resolução de problemas no 

ensino fundamental II. In: Rios Eletrônica- Revista Científica da FASETE. Ano 6 n. 6 dez. 
2012. Disponível em: 

>http://www.fasete.edu.br/revistarios/media/revistas/2012/ensino_aprendizagem_da_matemat
ica_atraves_da_resolucao_de_problemas_no_ensino_fundamental_ii.pdf<. Acesso em: 
15/09/2017. 

 
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Ler, escrever e resolver problemas . Porto Alegre: Artmed, 

2001. 
 
SOARES, M. T. C; PINTO, N. B. Metodologia da Resolução de Problemas. In: 24ª Reunião 

ANPEd, 2001, Caxambu – MG.Ufrrj 2001. Disponível em: 
>http://www.ufrrj.br/emanped/paginas/conteudo_producoes/docs_24/metodologia.pdf<. 

Acesso em: 20/09/ 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fasete.edu.br/revistarios/media/revistas/2012/ensino_aprendizagem_da_matematica_atraves_da_resolucao_de_problemas_no_ensino_fundamental_ii.pdf%3c
http://www.fasete.edu.br/revistarios/media/revistas/2012/ensino_aprendizagem_da_matematica_atraves_da_resolucao_de_problemas_no_ensino_fundamental_ii.pdf%3c
http://www.ufrrj.br/emanped/paginas/conteudo_producoes/docs_24/metodologia.pdf%3c


 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 101 

 

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: ALGUNS APONTAMENTOS  

 

Bruna Mendes Muniz (UNESP-Ilha Solteira)23 
Harryson Júnio Lessa Gonçalves (UNESP-Ilha Solteira)24 

Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)25 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Abordar a temática da educação integral no Brasil se torna pertinente, visto que o 

conceito de uma escola para todos e que contemple a formação integral dos indivíduos é um 

assunto que percorre o meio educacional já há um longo período no contexto de nosso país.  

Nesta direção, o presente resumo tem por objetivo discutir os conceitos e 

compreensões de escola em tempo integral, educação integral e ensino integral, por 

acreditarmos que a compreensão destes pode fornecer subsídios teórico-metodológicos para 

um melhor entendimento sobre o assunto, pois a educação integral é uma das metas do novo 

Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014. 

Cumpre salientar que as reflexões postas em pauta neste trabalho residem em uma 

investigação mais alargada, parte da elaboração de uma dissertação de mestrado vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino e Processos Formativos da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP/ Câmpus Ilha Solteira (Interunidades) – na linha de 

pesquisa “Educação Matemática” intitulada “Desenvolvimento profissional de professoras 

que ensinam Matemática visando o ensino integral mediante uma proposta 

colaborativa”.  
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Para isso, optamos por trazer as contribuições de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, o 

primeiro como precursor do ideário de uma educação pública de qualidade, o segundo como 

aquele que colocaria as escolas de tempo integral no cenário nacional com a aprovação da 

LDB de 1996. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Adota- se, como perspectiva metodológica para este trabalho à abordagem qualitativa 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986), com levantamento bibliográfico, que nos permitirá a construção a 

partir dessas análises de um aporte teórico para a futura elaboração da investigação a ser 

desenvolvida.  

Realizamos esse estudo mediante a análise da literatura pertinente, considerando 

necessário um olhar sistêmico sobre as investigações e discussões do debate sobre a 

implantação da escolarização em tempo integral. 

 

3 TRAJETÓRIA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

 

A escola de tempo integral vem sendo defendida há muitos anos no Brasil. Idealizada 

desde o princípio pelo educador baiano Anísio Teixeira com as escolas-parques em meados de 

1950 no estado da Bahia e, mais tarde, por Darcy Ribeiro com a implantação no Rio de 

Janeiro do Centro Integrado de Educação Pública (CIEPs) 1980. A escola de tempo integral 

ainda hoje é defendida por educadores, por acreditarem que essa seria uma das soluções para 

a melhora da educação no país. 

Para que a educação se dê de forma integral, como era o objetivo de Anísio Teixeira, é 

preciso um maior investimento na infraestrutura das escolas, e acreditamos ainda que se deva 

investir na formação dos professores, pois só a melhoria das escolas não é o suficiente. 

Cabe ressaltar que o (PNE) de 2001, já defendia a ampliação da jornada escolar de 

quatro horas para sete horas diárias, assim como o (PNE) de 2014. Mas isso não é o suficiente 

para garantir uma educação de qualidade, pois somente ampliar as horas sem que se invista 
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em um novo currículo faz com que essas horas a mais na escola se tornem improdutivas para 

o aluno que é a prioridade na educação. 

Essa realidade educacional sinaliza para a necessidade de implementação de propostas 

de trabalho que contribuam para pensar o curricular integrado as diferentes áreas do saber, 

pois a educação integral é uma das metas do novo (PNE) de 2014, em que se afirma como 

sexta meta da Lei nº 13.005/2014 a importância de se “[...] oferecer educação em tempo 

integral em, no mínimo, cinquenta por cento das escolas públicas, de forma a atender, pelo 

menos, vinte e cinco por cento dos (as) alunos (as) da educação básica” (BRASIL, 2014, p. 

33). 

Por meio da leitura exploratória, podemos identificar ao longo desses anos sete 

experiências significativas da tentativa de implantar as Escolas de Tempo Integral no Brasil, 

iniciando em 1950 em Salvador (BA) com Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), em 

1960 Brasília (DF) com Centro de Educação Elementar (CEE) e no Estado de São Paulo os 

chamados Ginásios Vocacionais (GV), já em 1980 no Rio de Janeiro fora criados Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEPs) conhecidos também como brizolões, concomitante 

em São Paulo era criado o Programa de Formação Integral da Criança (PROFIC), e então os 

mais recentes, já em âmbito nacional, os Centros Integrados de Apoio á Criança (CIACs) 

mudado posteriormente na mudança de governo no período de impeachment para Centros de 

Atenção Integral á Criança (CAICs), essas foram as propostas mais conhecidas e registradas 

por alguns autores como (GADOTTI, 2009; DIB, 2010).  

Podemos ver claramente que até hoje não se ouve falar da continuidade dessas ideias, 

ou que alguma tenha dado certo por um longo período, um fator importante que podemos citar 

e o fato das políticas públicas educacionais se darem de forma descontinua, e que a educação 

mesmo sendo prioridade nos governos, não é o que vemos de na realidade do nosso país. 

Uma tática utilizada pelo Governo Federal como um meio de promover o interesse das 

escolas municipais e estaduais para a implantação das Escolas em Tempo Integral ganhou 

espaço com o Decreto n. 7.083 de 27 de janeiro de 2010 que foi a criação do Programa “Mais 

Educação” (PME), que tinha como objetivo principal a permanência dos alunos no contra 

turno, onde era oferecido dança, musica, entre outras atividades eletivas de diferentes áreas de 

ação pedagógico-curricular. 
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De acordo ainda com o Decreto n. 7.083 de 27 de janeiro de 2010: 

 

Art. 1o O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a melhoria da 

aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, 

adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação 

básica em tempo integral.  

[...] 

§ 2o A jornada escolar diária será ampliada com o desenvolvimento das atividades 

de acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação científica, cultura e 

artes, esporte e lazer, cultura digital, educação econômica, comunicação e uso de 

mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos  à 

saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, entre outras atividades [...] 

(BRASIL, 2010).  
 

Para tal, precisa-se ter claro o que é Educação em Tempo Integral e Educação Integral. 

Segundo Paro (1988) o entendimento dessas duas concepções é o primeiro passo para se 

pensar na escola de tempo integral. Educação integral é um termo considerado por ele 

redundante, ou seja, ou a educação é integral ou não há uma educação. Já a educação em 

tempo integral é aquela que se da o dia todo, prolonga a estadia da criança na escola, o 

período em que ela esta sendo ensinada. 

Gadotti (2009) corrobora ainda ao enfatiza a ideia de que:  

 

Como nos educamos ao longo de toda a vida, não podemos separar um tempo em 

que nos educamos e um tempo em que não estamos nos educando. Como nos 

educamos o tempo todo, falar em educação de tempo integral é uma 

redundância, pois a educação se dá em tempo integral na escola, na família, na 

rua, em todos os turnos, de manhã, de tarde, de noite, no cotidiano de todas as 

nossas experiências e vivências. O tempo de aprender é aqui e agora. Sempre 

(GADOTTI, 2009, p.22, grifo nosso). 

 

Paro (1988) ressalta ainda a ideia de que a educação integral pode sim ser defendida 

ao contrário da escola de tempo integral, pois para ele somente aumentar o tempo que esse 

aluno permanece na escola sem uma mudança na infraestrutura e no currículo, já que por sua 

vez a educação que se oferece hoje não é atrativa para eles e aumentar esse tempo e nada 

mudar em termos curriculares aumentaria também o desprazer pelo aprender.  

Vê-se, portanto, que pensar a educação de forma diferenciada é de total importância 

para essa nova configuração educacional proposta. Podemos então dizer que a construção de 

um currículo integrado, pode ser uma das possíveis mudanças na aprendizagem desses alunos, 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 105 

tornando a mais prazerosa e significativa tendo como objetivo principal a articulação da sua 

vida em sociedade com as diferentes áreas do conhecimento. 

 

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Tendo em vista o movimento de leituras e apreciação crítica dos conceitos 

desencadeados neste texto, podemos concluir que existem múltiplas interpretações das 

especificidades da educação integral em nosso país. Para nós, mas do que aumentar o tempo 

de estadia dos alunos no ambiente escolar, uma escola integral pode ser aquela que rege 

princípios de um processo educacional que vincula as experiências da vida com os campos do 

conhecimento para que o aprender seja mais significativo, mas não meramente reprodutor.  

Neste contexto, ensinar Matemática pode vir a ser um grande desafio se o docente não 

compreender a necessidade de interlocução dos campos do saber. Numa proposta de trabalho 

com os conteúdos matemáticos nesta perspectiva podemos nos apoiar nos “Temas 

Transversais”, uma vez que estes possibilitam caminhar pelos assuntos de vivência em 

sociedade de forma crítica, opção esta que será a base metodológica da estruturação e 

implementação do grupo colaborativo que será o elemento central para a composição de uma 

proposta de investigação que visará colocar o professor em movimento de reflexão sobre sua 

atuação.  
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NOS ANOS INICIAIS: COMO AS CRIANÇAS PENSAM? 
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Agência de Fomento: CAPES 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 Este resumo refere-se a uma proposta de relato de experiência da prática de 

observação de um programa de iniciação à docência, vinculado ao curso de Pedagogia da 

UFMS Câmpus Naviraí, a partir da parceria com uma escola pública da rede municipal. Para 

tanto, recorremos a dados da prática docente da professora supervisora em atividades de 

resolução de problemas matemáticos com o foco em compreender as estratégias adotadas 

pelas crianças durante a realização desta tarefa. 
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 Em nosso grupo, estamos entendendo que a resolução de problemas como um 

caminho rico e promissor a ser explorado porque esta metodologia, além de recomendada 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e pelo Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2014), apresenta possibilidades para a prática de 

comunicação e diálogo nas aulas de Matemática.  

 Tal prática torna-se importante porque as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, 

contexto em que atuamos, ainda não são todas alfabetizadas e, portanto, temos na oralidade 

uma aliada para o desenvolvimento das ações de sala de aula.  

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Muitas são as situações que podem favorecer a inserção matemática nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental. Uma delas, tratada neste texto, é a resolução de problemas. Assim, o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) destaca que: 

 

[...] é preciso que as crianças interpretem a situação-problema vivenciada, 

compreendam o enunciado do problema, seja oral ou escrito. Ao compreenderem, 

poderão estabelecer relações entre o que a situação propõe por meio do enunciado e 

os conhecimentos matemáticos a ela pertinentes  (BRASIL, 2014, p. 11). 

 

 Neste contexto, uma proposta de trabalho que incorpore elementos da citação acima 

passa, necessariamente, por uma prática que leve o aluno a pensar soluções em diversos tipos 

de problemas (com mais de uma solução, com excesso de dados, de lógica, sem solução, entre 

outros). Segundo Smole e Diniz (2001), o trabalho com problemas com mais de uma solução 

faz com que o aluno compreenda que solucioná-los é um processo de investigação que ele 

participa ativamente sendo produtor de seu próprio conhecimento e, acima de tudo, tendo 

autonomia para concluir que o mesmo não tem como solucionar.  

 Analisar as tentativas ajuda a compreender como as crianças aprendem e como 

elaboram seus métodos de acertos e erros. Um dos caminhos para compreender as estratégias 

infantis, quando do momento da solução de problemas, pode ser a possibilidade de utilização 

da literatura como alternativa viável e convencional para o ensino de Matemática. Para Smole 

et. al. (1999, p. 09): “[...] a literatura infantil não apenas pode ser um modo desafiante e 
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lúdico para as crianças pensarem sobre algumas noções matemáticas, mas também propiciar 

um contexto significativo para a formulação e a resolução de problemas”.  

São as situações postas pelo problema que podem ser desencadeadas pelas 

personagens que estimulam a interpretação das crianças. Assim, desenvolvendo as estruturas 

mentais e a capacidade de solucionar problemas.  

 

O uso da literatura infantil, em conexão com o trabalho de resolução de problemas, 

permite aos alunos e professores utilizarem e valorizarem, naturalmente, diferentes 

recursos na busca por uma solução, tais como, desenho, oralidade, dramatização, 

tentativa e erro, elaboração de jogos  [...] (SALVADOR; SILVA; ZINI, 2007, p. 01). 

 

Nesta perspectiva, compreendemos que a resolução de problema traz a real autonomia 

que os alunos necessitam para desenvolver a capacidade de raciocínio e seu desenvolvimento 

cognitivo diante de situações que serão levadas para seu cotidiano social, razão pela qual 

defendemos a adoção desta postura de prática pedagógica.  

 

3 METODOLOGIA 

  

Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas observações na perspectiva de 

trabalho do PIBID (observação-participante) em que um grupo de 8 acadêmicos de diferentes 

semestres da licenciatura em Pedagogia realizam práticas de construção de sua identidade 

profissional, inserindo-se no ambiente da escola.  

 A dinâmica formativa do grupo envolve reuniões na universidade com todos os 

integrantes para apreciação crítica de textos recomendados pela Educação Matemática que 

versam sobre o trabalho com a resolução de problemas, comunicação e problematização nas 

aulas. Nestes momentos, acadêmicos, professora supervisora e professor coordenador 

discutem e realizam a mediação da literatura, relacionando assim teoria e prática.  

Posteriormente, deslocamo-nos à escola para observações na turma do 1º ano (classe 

de alfabetização). Neste ambiente reúnem-se dados para a discussão sobre a resolução de 

problemas, mais especificamente, das estratégias adotadas pelas crianças para justificar suas 

respostas a partir das propostas planejadas e desenvolvidas pela docente. 
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 Relataremos a seguir o direcionamento destas tarefas e as atividades de pensamento 

das crianças na tentativa de evidenciar como elas pensam.  

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Trazendo como fonte de análise de dados, observamos algumas crianças que se 

apropriam de alguns conceitos matemáticos a partir da resolução de problemas, por meio de 

atividades nas quais as crianças deveriam pensar em como chegar ao resultado final. 

Alguns dos problemas propostos foram de operações aditivas, dentre eles, 

selecionamos um para ilustrar como as crianças elaboraram suas estratégias de resolução. 

Nesta tarefa foi proposto o seguinte enunciado: “Em cima da árvore havia quatro 

passarinhos, cada passarinho comeu duas minhocas. Quantas minhocas foram comidas pelos 

passarinhos?”. 

  Logo, observamos que cada criança chegou ao mesmo resultado de maneiras 

diferentes, levando em consideração o seu nível de desenvolvimento proximal, citamos como 

exemplo a resolução realizada por uma das crianças, onde a mesma utilizou a seguinte 

justificativa para sua resposta: 

 
Criança [pensando em voz alta ao tentar resolver o problema ao mesmo em que 

conta nos dedos]: Quatro passarinhos pegam duas minhocas, mas quantas minhocas 

vai ter no resultado? Um passarinho... Dois Passarinhos... Três Passarinhos... Quatro 

passarinhos... Então, o número é oito [mostra os dedos para a professora].  

Professora: Muito bem Vitória porque cada passarinho comeu quantas minhocas?  

Criança: Duas!  

  

A partir de sua resposta é possível perceber, que há múltiplas maneiras das crianças 

enfrentarem as circunstâncias do seu contexto social, utilizando diversos processos cognitivos 

que estão envolvidos no raciocínio matemático, tais como: “o estabelecimento de relações que 

contribuem para a construção de esquemas que favorecem o desencadear do processo de 

compreensão das operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão [...]” 

(BRASIL, 2014, p.6).  Com isso, dar espaço para que a criança represente suas respostas por 

meio de desenhos pode ser uma possibilidade rica de conhecer os caminhos que utiliza para 

abstrair os conceitos. As imagens abaixo ilustram as representações infantis:  
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Figura 01: Respostas das crianças às situações propostas pela professora.  

 

Fonte: Acervo fotográfico da professora supervisora do subprojeto, 2017. 

 

Desse modo, este tipo de proposta permite ainda entender a socialização das crianças 

com diferentes formas de registros simbólicos, que contribui para a familiarização paulatina 

com as escritas numéricas e com o sistema de numeração. 

   

5 CONCLUSÕES 

 

A resolução de problemas traz para as crianças um desequilíbrio, de tal forma com que 

elas tenham que planejar estratégias para resolvê-los, usando o que já sabem e fazendo novas 

aprendizagens. 

Portanto, ressaltamos a importância do problema para evolução intelectual das 

crianças, pois promove um momento de investigação e autonomia, a fim de refletir uma forma 
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de analisar e vislumbrar novas tentativas na busca por resultados. Sendo possível proporcionar 

para essas crianças novos desafios e aguçar seu espírito investigativo.   
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32 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este resumo busca compreender a utilização dos materiais manipuláveis nas escolas 

do município de Naviraí – MS. Para este fim, recorremos a uma metodologia de investigação 

qualitativa que contou com a catalogação dos materiais existentes em duas escolas municipais 

desta cidade. 

De modo geral, foram encontrados materiais estruturados e semiestruturados, ambos 

em bom estado, o que nos permite afirmar que existe uma variedade de recursos 

manipulativos no ambiente escolar, porém não em quantidade adequada para trabalhar 

coletivamente com a classe. 

 

2 GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E O USO DOS MATERIAIS 

MANIPULÁVEIS 

 

Pesquisas (SERRAZINA, 1999 e 2002; PASSOS, 2006; PIROLA, 1995; SALES et 

al, 2010 ) têm mostrado a importância do ensino de geometria no ciclo da alfabetização, da 

sistematização dos conhecimentos já estabelecidos pelo aluno, explicando a utilidade dos 

materiais concretos e suas características, tais estudos afirmam ainda que sua utilização 

permite maior atenção dos alunos, envolvendo-os em atividades diversas.  
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Breda et. al. (2007) observam que as crianças adquirem muitas noções acerca de 

espaço quando se movimentam em seu ambiente natural e interagem com tudo a sua volta, e é 

através dessas experiências que elas se desenvolvem assim quando chegam à escola já trazem 

consigo noções de espaço e um amplo conhecimento das formas, por isso é preciso continuar 

a desenvolver essas capacidades e, muitas vezes, a escola ao invés de expandir esses 

conhecimentos acaba por repeti-los. 

Embora os autores exaltem a importância desses materiais, Sales e Medina (2010) 

afirmam que os materiais manipuláveis por si só não são suficientes para garantir a 

aprendizagem, mas, sim, as relações e proposições que são estabelecidas durante a realização 

das atividades propostas ao manipularem e fazerem o uso destes recursos. Para os autores, os 

conceitos que se desenvolvem, a partir dos materiais, só alcançarão os objetivos propostos se 

conseguirem colocar os alunos em movimento de reflexão sobre a relação concreto/abstrato.  

Pavanello (2004) e Nacarato (2009) entram num consenso de que o material concreto 

é recurso vastamente adotado no ensino da Matemática nas séries iniciais e, portanto, 

representam uma oportunidade rica e promissora a ser explorada no trabalho do professor, 

mas necessita de uma devida apropriação das propriedades matemáticas que estão implícitas 

em sua adoção.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Conforme mencionado na introdução, o estudo aqui descrito resulta de uma pesquisa 

qualitativa, de caráter descritivo-analítica, desenvolvida com o objetivo de verificar a 

presença de materiais para o auxílio no ensino de geometria no ciclo da alfabetização 

existentes em escolas públicas de Naviraí/MS.  

A pesquisa qualitativa encontra-se em variados tipos de investigação, apoiadas em 

distintos quadros de orientação teórica e metodológica, Godoy (1995, p. 21) considera que 

“[...] a abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta como uma 

proposta rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação e a criatividade [...]” 

 Os dados da catalogação destes recursos serão descritos na próxima seção do texto, 

momento em que perceberemos quais e quantos materiais as instituições escolares dispõem.  
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4 CATALOGAÇÃO DOS MATERIAIS MANIPULÁVEIS  

 

Entre os meses de junho e julho deste ano (2017) a pesquisadora, primeira autora, 

esteve em duas escolas municipais, as quais demos os nomes fictícios Geoplano e Tangram. 

O objetivo de ida às instituições escolares residiu na questão de catalogar os materiais 

manipuláveis disponíveis para utilização das professoras. Foi catalogada uma quantidade 

considerável de materiais, na primeira escola (Geoplano) a pesquisadora encontrou uma 

quantidade importante de materiais estruturados e semiestruturados, porém, embora a escola 

possua ambos, não contém material disponível para uso individual do aluno, somente o 

geoplano semiestruturado. 

Na segunda escola (Tangram), não há material semiestruturado e, quando comparada 

com a escola Geoplano, tem metade da quantidade de materiais, porém em conversa informal 

com a diretora, ela afirmou que sempre que solicitado pelo corpo docente, materiais dos mais 

diversos ela abre licitação para adquirir, demonstrando assim saber da importância dos 

materiais manipuláveis e do papel do professor na mediação entre o recurso e os conteúdos da 

geometria. 

Numa visão geral, as instituições (Geoplano e Tangram) possuem o básico, os 

materiais se encontram em bom estado, armazenados de forma adequada e, principalmente, ao 

que tudo indica parecem estar acessíveis para utilização do docente e de seus alunos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Matemática (BRASIL, 1998) 

sugerem um trabalho que enfatize a relação entre os conteúdos estudados em sala de aula com 

as formas geométricas presentes no mundo físico, possibilitando a exploração de formas 

geométricas espaciais, o que torna-se possível com a adoção de uma prática efetiva com 

materiais manipulativos. 

Abaixo, elaboramos uma tabela com a disposição dos dados quantitativos dos 

materiais disponíveis na Geoplano:  
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Tabela 01: Materiais manipuláveis presentes na escola “Geoplano”  

Categoria Material Quantidade Total  

 Estruturado   
Geoplano Madeira 01 01 

Tangram Madeira 03 03 

Esfera Acrílico 01 01 

Paralelepípedo Cone reto Acrílico 01 01 

Prisma de base hexagonal Acrílico 01 01 

Prisma reto triangular retangular Acrílico 01 01 

Pirâmide base hexagonal  Acrílico 01 01 

Pirâmide de base quadrada Acrílico 01 01 

Cilindro reto equilátero Acrílico 01 01 

Cubo ou hexaedro regular Acrílico 01 01 

Cone reto  Acrílico 01 01 

Pirâmide de base triângulo equilátero  Acrílico 01 01 

  
Semi estruturado 

  

Geoplano Madeira/prego 34 34 
    

  Total geral  48 

Fonte: Materiais e recursos disponíveis na escola, 2017.  
 

Já na escola Tangram, os materiais estão distribuídos em armários de sala de aula e 

na sala de professores. Os materiais estão em bom estado, limpos e bem armazenados, foram 

catalogados 21 itens estruturados, essa escola não possuía material semiestruturado e a 

quantidade de materiais não atende a quantidade de alunos.  

Na tabela abaixo é possível termos um norte em termos quantitativos: 
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Tabela 02: Materiais manipuláveis presentes na escola “Tangran” 

Categoria Material Quantidade Total  

 Estruturado   
Blocos Lógicos Madeira 05 05 

Blocos Lógicos Gigantes Madeira 02 02 

Maleta Pedagógica Madeira 01 01 

Passa Formas Geométricas Madeira 01 01 

Sólidos Geométricos Madeira 01 01 

Tangram Madeira 01 01 

Tangram Magnético Brochura 01 01 

Paralelepípedo Cone reto Acrílico 01 01 

Prisma de base hexagonal Acrílico 01 01 

Prisma reto triangular retangular Acrílico 01 01 

Pirâmide base hexagonal  Acrílico 01 01 

Pirâmide de base quadrada Acrílico 01 01 

Cilindro reto equilátero Acrílico 01 01 

Cubo ou hexaedro regular Acrílico 01 01 

Cone reto  Acrílico 01 01 

Pirâmide de base triângulo equilátero  Acrílico 01 01 

  
Semi Estruturado 

  

Não possuí    

  Total geral  21 

Fonte: Materiais e recursos disponíveis na escola, 2017. 

 

Foram catalogados os materiais manipuláveis em ambas as instituições, totalizando 

69 itens. O material foi fotografado com o intuito de reunir elementos para a compreensão da 

situação estudada, os recursos que encontramos nas escolas são novos, em ótimo estado, e, 

aparentemente com pouca utilização, percepção esta possível pela observação do estado do 

material e ainda pela questão de, em termos relação aluno-material, não existir a quantidade 

necessária para a exploração com toda uma turma, por exemplo.  

Apesar dos entraves do número de materiais ser ainda pequeno quando comparado 

ao número de alunos dos anos iniciais, acreditamos na possibilidade de adoção desta prática 

com base no trabalho em grupo com as crianças, caminho este que poderá ser a solução para a 

questão.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados analisados até o momento evidenciam que as escolas pesquisadas possuem 

os materiais manipuláveis, entretanto, não há quantidades adequadas para um trabalho 

coletivo com a classe, isto é, para que a educadora nas aulas de geometria possa abordar o 

conteúdo e trabalhar a partir da manipulação individual de seus alunos.  

No entanto, os materiais manipuláveis utilizados em sala de aula só fazem sentido se 

houver explicação das relações dos materiais com os conceitos envolvidos além da interação 

entre os estudantes com o material, o que será possível a partir de um movimento de 

apropriação para o uso destes recursos por parte do professor que ensina Matemática nos anos 

iniciais. 

Como destacam os autores citados neste resumo, o uso de materiais em sala de aula 

permite ao aluno experimentação, identificação de propriedades geométricas, classificação, 

seleção e movimentação, motivo pelo qual defendemos o posicionamento favorável a este tipo 

de prática exploratória. 

Finalmente, demonstrando a importância e relevância da existência e utilização dos 

materiais concretos nas instituições de ensino, concluímos que alunos e professores poderão 

aprender juntos a partir da adoção destes recursos nas aulas de Matemática, especificamente, 

em geometria. 
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CONSTRUINDO SENTIDOS PARA A PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA: APRENDIZAGENS DE UMA PESQUISADORA 
INICIANTE 

 

Gabrielly Bonfim da Silva (UFMS/CPNV)33 

Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)34 

 

Agência de Fomento: CNPq 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O resumo se enquadra no âmbito de uma pesquisa institucional, na modalidade PIBIC, 

em que se pretende discutir experiências de acadêmicas do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, Campus de Naviraí – a partir do 

movimento de inserção em investigação de trabalhos de conclusão de curso (TCC´s) cujas 

temáticas exploradas são de natureza matemática ou de seu ensino. Para este fim, 

compreender as atitudes e crenças de autoeficácia tem se constituído bases teóricas 

necessárias e presentes nas leituras e apreciações que temos realizado desde agosto/2017, 

momento da implementação deste projeto de pesquisa.  

Contudo, para este trabalho recorremos a um recorte em que objetiva-se destacar 

elementos interpretativos de uma primeira aproximação da acadêmica/bolsista da pesquisa, 

bem como de sua percepção sobre as contribuições da inserção em estudos do campo da 

Psicologia da Educação Matemática.  

 

 

                                                                 
33

 Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UFMS – e acadêmica do 2º 

semestre do curso de Pedagogia da UFMS, Câmpus Naviraí. E-mail: gabriellybonfim11@gmail.com 

 
34

 Professor Adjunto do Curso de Pedagogia da UFMS, Campus Naviraí; Coordenador de Área do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES/UFMS/CPNV e Docente Permanente do 

Permanente do Programa de Pós -Graduação em Educação Matemática da UFMS, Campo Grande. E-mail: 

klingerufms@hotmail.com  

 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 121 

 

2 ATITUDES EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA 

 

Conforme Brito (2011, p. 35): 

 

Um outro aspecto a ser considerado refere-se ao papel da motivação e às relações 

desta com o esforço que o estudante se dispõe a empregar em uma determinada 

tarefa. Muito provavelmente, o estabelecimento de relações entre o cotidiano dos 

sujeitos e o conteúdo formal da disciplina facilita a aquisição do conhecimento 

complexo.  

 

O estudante em si precisa ser motivado a estudar Matemática, rotinas e inseguranças 

fazem com que ele tenha pensamentos descontentes sobre essa disciplina, trazendo-lhe 

indecisões. Atitudes positivas nem sempre são encontradas quando se trata de futuros 

professores, muitos procuram por uma formação superior em que a área de Exatas não seja 

necessária.  

Dado este fato, pesquisar sobre o tema “atitude” foi considerado interessante por 

entender que essa dimensão deve ser amplamente tratada nos cursos de formação inicial de 

professores que ensinam Matemática, neste caso o curso de Pedagogia.  

Em muitos dos depoimentos empíricos que temos em mãos e que ainda serão melhor 

analisados em trabalhos futuros, podemos observar também que após a entrevistada realizar 

seu trabalho de conclusão de curso em base na Matemática, à ideia ruim que ela tinha sobre a 

matéria desapareceu, lhe trazendo um bom desempenho e clareza sobre o assunto.  

Brito (1996, p. 11) ainda cita que “[...] atitude poderia ser definida como uma 

disposição pessoal, idiossincrática, presente em todos os indivíduos, dirigida a objetos, 

eventos ou pessoas, que assume diferente direção e intensidade de acordo com as experiências 

do indivíduo.” Ou seja, o estudante pode ter memórias desagradáveis devido experiências 

ruins do passado e isso pode fazer com que esse indivíduo tenha um mal desempenho.  

O fato da atitude das entrevistadas terem se modificado, pelo aparente contato com as 

recomendações teóricas e metodológicas da literatura especializada em Educação Matemática, 

foi um dado importante para a promoção de uma crença de autoeficácia maior, bem como 

para seu desempenho enquanto futuras professoras, pois isso lhes trouxe novas maneiras de 
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pensar e agir, sua docência será ainda mais dinâmica para poder enfrentar os desafios postos 

ao processo de ensino e aprendizagem matemática.   

 
O futuro professor deve adquirir conhecimentos novos, estudar como os alunos 

aprendem Matemática, analisar os problemas relacionados ao ensino desta disciplina 

e aprender a usar novos materiais e recursos tecnológicos. Dependendo do tipo de 

encaminhamento dado a essas questões, na formação inicial, elas poderão se 

apresentar como possibilidades para o desenvolvimento de uma tendência a avaliar 

favoravelmente a Matemática (FARIA, et al. 2008, p. 263). 

 

Em suma, basicamente, o professor nunca deve parar de estudar para obter novos 

conhecimentos e estar sempre melhorando seu desenvolvimento profissional. Aproximar-se 

de bases teórico-metodológicas no campo da Matemática pode ser um caminho importante 

para a promoção de atitudes mais favoráveis.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa insere-se no campo dos estudos qualitativos em Educação Matemática, 

especificamente, desenvolve-se com perspectivas da Psicologia. Com isso, para atingir o 

objetivo geral que consiste em compreender qual a mudança de atitude e crença de 

autoeficácia em relação à Matemática na formação inicial de professores, realizamos leitura e 

discussões na perspectiva de constituir um referencial teórico.  

Aqui, destacamos processos de aprendizagens de uma acadêmica/bolsista (primeira 

autora deste texto), no sentido de construir sentidos para sua aprendizagem ao aproximar-se 

da Psicologia da Educação Matemática, tema ainda pouco explorado no contexto da formação 

inicial no curso de Pedagogia no qual está inserida.  

Assim, a partir de sua vinculação no PIBIC estamos entendendo que tanto as alunas 

objeto da pesquisa que será desenvolvida quanto a própria pesquisadora iniciante aprende 

mais “de” e “sobre” Matemática.  

 

4 O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO CURSO DE PEDAGOGIA DA 

UFMS DE NAVIRAÍ 
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) visa apoiar a 

política de iniciação científica desenvolvida nas Instituições de Ensino Superior ou Pesquisa, 

por meio da concessão de bolsas a estudantes de graduação integrados na pesquisa científica a 

partir de sua inserção em projetos de investigação dos professores orientadores. 

Os estudantes tornam-se bolsistas a partir da indicação dos orientadores e/ou por meio 

da participação em processos seletivos, como foi o caso em que vivenciamos na 

UFMS/Câmpus Naviraí. Algum dos objetivos deste programa é fazer com que o estudante 

desperte, contribua e se estimule a aprender mais sobre as novas técnicas e meios de pesquisa, 

bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa e 

ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura acadêmica das universidades. 

As colocações apresentadas sugerem que o conhecimento científico é composto por 

vários elementos, sendo eles: leis, teorias, conceitos, entre outros. Na forma de uma grande 

estrutura e que a ciência não requer apenas palavras com significados específicos, mas, sim, 

uma linguagem própria capaz de tornar possível o seu aprendizado e seu conhecimento, o que 

estamos nos aproximando ao perceber que a inserção da primeira autora em estudos de 

Psicologia da Educação Matemática tem despertado o processo de participação crítica desta 

em ações de pesquisa em âmbito local e nacional.  

O PIBIC contribui para que o aluno aprenda a desenvolver e produzir conhecimentos, 

é preciso que desde os primeiros anos da educação formal os estudantes sejam postos em 

contato com a cultura científica, ou seja, com a maneira científica de produzir conhecimento e 

com as principais atividades humanas que têm moldado o Meio Ambiente e a vida humana ao 

longo da história.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De forma geral, para mim35 que sou uma acadêmica de Pedagogia do segundo 

semestre, este contexto permeou minha análise e contribuiu para afirmação e apropriação da 

linguagem científica.  

                                                                 
35

 Redigido em primeira pessoa por se tratar de experiências pessoais da primeira autora.  
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Concluo que pude observar o resultado de minhas pesquisas e tirar conclusões que 

poderão auxiliar em minha futura docência. Destaco, nestas considerações finais, o papel 

crucial da metodologia de análise de dados que me permitiu acesso a uma série de 

informações. Ainda foi possível perceber que os referenciais adotados foram eficientes e 

adequados para as análises de dados coletados, pois direcionou meu olhar para diversas 

perspectivas sobre o assunto que, sem a teoria estudada, não conseguiria realizar os princípios 

necessários ao cruzamento e análise das informações.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O resumo tem como propósito trazer reflexões iniciais de um projeto de iniciação 

científica do qual a primeira autora é bolsista e o segundo coordenador.  

O objetivo da investigação de PIBIC diz respeito à tentativa de compreender, com 

base nas atitudes de futuras professoras acadêmicas do curso de Pedagogia da UFMS, 

Câmpus de Naviraí, as razões/motivações para desenvolver seus respectivos trabalhos de 

conclusão de curso (TCC´s) no campo da Educação Matemática.  

Para tanto, trouxemos como objeto de discussão neste trabalho um retrato preliminar 

de dados de uma entrevista semiestruturada em que percebemos algumas marcas negativas do 

processo de escolarização básica, dado este que pode constituir obstáculos na/da 

aprendizagem da docência em Matemática, por parte das futuras professoras.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

No Brasil, estudos com base nas crenças e atitudes em relação à Matemática na 

perspectiva de compreensão dos sentimentos do professor se iniciaram, aproximadamente, a 
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partir do ano de 1970. Marmitt, Moraes e Basso (2008, p. 144) declaram que “[...] somente a 

partir dos anos 70 ocorreu maior número de pesquisas sobre estes temas, utilizando novos 

instrumentos metodológicos”. 

 Ao mencionar o termo crença acredita-se que o mesmo está relacionado a religião, 

mas, em termos científicos matemáticos, o mesmo se refere a predisposição pessoal de 

aprendizagem sobre essa disciplina, principalmente, por parte dos professores, pois as atitudes 

dos mesmos em sala irão refletir na aprendizagem de seus alunos. 

  O professor que apresenta boa relação com o ensino de Matemática é capaz de tornar 

suas aulas mais positivas para os alunos, já o docente com características 

aversivas/negatividade apresentará certa rejeição o que, inconscientemente, é transferido para 

o aprendiz, ou seja, a carga negativa que o professor tem transparece por meio do processo 

educacional e pode acarretar agravamento na aprendizagem.  D´Ambrósio (1989, p.2) 

menciona a ideia de que “[...] o professor hoje também tem uma série de crenças sobre o 

ensino e a aprendizagem de matemática que reforçam a prática educacional por ele exercida”. 

 Cazorla e Santana (2005, p. 1) concordam que a disciplina de Matemática “[...] é a que 

mais reprova na escola, devido, principalmente, a forma tradicional de seu ensino e a falta de 

preparo dos professores”. Mesmo o Brasil sendo um país que incentiva práticas inovadoras e 

que possibilitam aos alunos “fazer Matemática”, isso até mesmo por meio de olimpíadas, não 

possui um grau de aproximação dos países desenvolvidos como China, Índia e Ásia com altos 

índices de desenvolvimento matemático e tecnológico. 

 Quanto aos professores que ensinam Matemática, os estudos da Psicologia da 

Educação Matemática, ponderam que é preciso a promoção de estratégias que os levem a ter 

atitudes mais positivas e menos traumáticas. Na nossa interpretação, um dos caminhos pode 

ser o da pesquisa “de” e “sobre” o ensino de Matemática que pode ser desenvolvido no 

próprio contexto da formação inicial nos cursos de Pedagogia.  

 A justificativa para a perspectiva e formação pela pesquisa encontra respaldo no fato 

de que, conforme advoga Curi (2005, p.1), “[...] os professores que atuam nas series iniciais 

são normalistas ou pedagogos, nestas formações em sua grade curricular abrande pouca a 

disciplina de matemática”, o que indica o potencial formativo da pesquisa para amenizar 

processos de déficits da aprendizagem do professor.  
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3 METODOLOGIA 

 

 A metodologia é qualitativa, de natureza descritiva, com vistas à compreensão da 

realidade estudada com objetivo primordial a descrição das características e razões que 

levaram futuras professoras a pesquisarem o ensino de Matemática em seus TCC´s. 

No desenvolvimento do resumo em pauta, discorremos dados preliminares de uma 

entrevista semiestruturada desenvolvida com uma das acadêmicas colaboradoras da pesquisa, 

que teve sua defesa de trabalho de conclusão de curso realizada em março de 2017. O foco 

aqui foi o de compreender as visões da Matemática em sala de aula a partir da trajetória 

escolar do futuro professor e até mesmo na sua vida acadêmica. 

 

4 ALGUNS RESULTADOS 

  

Os resultados obtidos com a entrevista inicial evidenciaram que as práticas 

tradicionais na Educação Básica acabam refletindo na vida futura e, principalmente, na opção 

de curso superior. Sendo assim, interferem no modo como o sujeito de relaciona com o objeto 

de ensino, neste caso a Matemática, haja vista que o futuro professor pode vir a criar certos 

traumas na disciplina.  

De modo específico, na Pedagogia que se trata uma área de Ciências Humanas, a 

maioria de seus alunos, ao ingressar neste curso de licenciatura, imagina estar livre de 

Matemática, mas a grade curricular abrange duas disciplinas que orientam/fundamentam o 

trabalho com os conteúdos matemáticos ao longo da Educação Infantil e dos cinco primeiros 

anos do Ensino Fundamental, o que pode gerar sentimentos de angústia, medo e tensão nas 

aulas.  

Para Faria, Moro e Brito (2008, p.259) “[...] há diferentes atitudes em relação à 

matemática, de alunos do início da licenciatura em comparação com alunos do final da 

licenciatura”. De início os alunos têm certa concepção sobre a disciplina, pois só conheciam 

esta de acordo com suas experiências na escola básica, já na graduação o acadêmico aprende a 

forma de ensinar a seus alunos, fato que faz com que o mesmo mude de atitude no fim do 

curso, o que sinaliza para o fato de que as atitudes não são estáticas, elas podem se modificar.  
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Em um relato de uma das acadêmicas de Pedagogia entrevistadas, suas lembranças 

com a Matemática na Educação Básica relevam traumas:  

 

[...] eu tive uma péssima experiência, aquela vontade da matemática, aquelas coisas 

boas que meu pai passava para mim acabou ali, a professora era muito brava, como 

eu não sabia o símbolo, ela levava eu não lousa, levava todas as crianças na lousa, 

fazia ficar passando por cima dos símbolos, assim, algo que a gente vê que hoje já 

não é tão interessante, interessante se ela tivesse ensinado eu quantificas, sabia 

quantificar e não levou em consideração isso, então eu fiquei bastante traumatizada, 

[...] foi triste no primeiro aninho, foi bastante difícil.  
 

 Quanto à disciplina de Matemática na graduação, antes de iniciar os alunos têm uma 

expectativa e só ao fim da disciplina torna-se possível avaliar se os alunos terão visões mais 

negativas ou positivas, isso vai influenciar a metodologia utilizada pelo professor em sala de 

aula. Marmitt, Moraes e Basso (2008, p.145) aponta que “[...] a visão que o professor possui a 

respeito da matemática não influenciará somente suas aulas, mas também seus alunos”. 

 Dadas as reflexões postas acima, cumpre salientar que entendemos ser papel da 

formação inicial de professores não resolver todos os problemas relacionados ao processo de 

ensino e aprendizagem matemática, mas, sim, oportunizar espaços e momentos de reflexão e 

sistematização do conhecimento matemático na perspectiva de contribuir para a formação de 

atitudes mais favoráveis frente à disciplina por parte do futuro docente.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Com os resultados obtidos na pesquisa para compreender qual a concepção de 

Matemática na licenciatura em Pedagogia de acordo com autores e com os dados da entrevista 

com a futura professora, é possível destacar que a Educação Básica influencia na escolha da 

carreira, assim como nos processos psicológicos que dizem respeito a aprendizagem, pois 

afetividade e cognitivo caminham juntos.  

 O fato da pouca falta de interesse pela Matemática e o fator do medo pode ser 

modificado desde que o professor se aproprie de uma metodologia de trabalho que incorpore 

conhecimentos e saberes específicos, que vise auxiliar na autonomia e predisposição para 

aprender.  
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 Assim, é possível observar que há presença de práticas tradicionais no ensino e que tal 

prática não faz com que os alunos se sintam ativos no processo, se tornam as aulas mais 

complexas e desmotivantes.  
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PROFESSORES INICIANTES: ITINERÁRIOS DE/EM PESQUISAS 

BRASILEIRAS (2006-2016) 
 

Letícia Maria da Silva (UFMS/CPNV)38 
Klinger Teodoro Ciríaco ((UFMS/CPNV)39 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O resumo a ser apresentado tem como foco analisar trabalhos que têm como temática a 

investigação sobre professores iniciantes no Brasil, com intuito de identificar qual a segmento 

é mais abordado/explorado na produção do conhecimento científico.  

 A partir disso, notar quais as maiores dificuldades apresentadas entre todas as regiões 

analisadas e distinguir as diferenças das dificuldades a partir de cada categoria de análise será 

o aspecto central que justifica nossa pesquisa de trabalho e conclusão de curso (TCC). 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estado da arte, buscando os dados através 

da Plataforma Sucupira, nos cursos de mestrado e doutorado em educação, recomendados e 

conhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

 A análise de dados ficou dividida pelas seguintes categorias: a) professores iniciantes 

na Educação Infantil; b) professores iniciantes no Ensino Fundamental I e II; c) professores 

iniciantes no Ensino Médio e; d) professores iniciantes no Ensino Superior.  

 

2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ENQUANTO CAMPO INVESTIGATIVO 

 

O surgimento das pesquisas educacionais sobre a formação de professores aconteceu no 

ano de 1973 através de uma publicação da revisão da literatura especializada por Roberth F. 

Peck e James A. Tucker. Pensando que a pesquisa não deve ter somente se inicializado nesse 

período, porém, talvez negava-se ou omitia-se esta linha de pesquisa.  Então, foi a partir do 

                                                                 
38
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39
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ano de 1970 que passou a se admirar a dimensão técnica do professor (DINIZ-PEREIRA, 

2013). 

Segundo Diniz-Pereira (2013), na década de 70, o campo de pesquisa sofreu grande 

influência pela Psicologia Comportamental e da tecnologia educacional, acreditando que: 

 
O professor era concebido como um organizador dos componentes do proces so de 

ensino-aprendizagem (objetivos, seleção de conteúdos, estratégias de ensino, 

avaliações e etc.) que deveriam ser rigorosamente planejados para garantir 

resultados institucionais altamente eficazes e eficientes. Consequentemente, a 

grande preocupação, no que se refere a formação de professores, era a 

instrumentalização técnica (DINIZ-PEREIRA, 2013, p.146-147). 

 
No Brasil, ao analisarem teses e dissertações nas décadas de 1990, percebeu-se um 

número admirável de temas de pesquisas sobre a identidade profissional do professor emergia. 

A perspectiva dos temas identidades profissionalizantes emergiu fortemente, buscando 

entender como a identidade profissional é construída, a relação dos professores com as suas 

práticas culturais, questões da carreira, entre outros pontos sobre o trabalho docente.  

Deste modo, após esse breve histórico de como se deu a pesquisa sobre formação de 

professores, discorreremos sobre paradigmas diferentes que orientam a práticas e políticas de 

formação docente no Brasil e em outros países. Sabemos que a licenciatura foi criada há 30 

anos atrás, pelas antigas Faculdades de Filosofia, elas partiam da “fórmula 3+1 em que as 

disciplinas de natureza pedagógica, cuja duração prevista era de um ano, justapunham-se às 

disciplinas de conteúdo, com duração de três anos” (DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 03). Logo 

depois, surgiram três dimensões que cooperavam com a formação dos professores: a 

racionalidade técnica, a racionalidade prática ou/e a racionalidade crítica (DINIZ-PEREIRA, 

2014). 

Independente do modelo de formação, temos acompanhado, atualmente, que o maior 

desafio parece residir na articulação teoria e prática, o que pode gerar sérios resquícios à 

constituição da prática pedagógica do professor em início de carreira.  

 

3 NOTAS SOBRE A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
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Esse momento do início da carreira é cheio de conflitos e tensões. Para o autor 

Marcelo García (1999), esse momento caracteriza-se como sendo o da busca da identidade 

pessoal dentro das escolas, às vezes por não estarem totalmente preparados para a profissão já 

entram nas instituições sendo rejeitos por professores mais experientes, procurando uma 

maneira em que todos reconheçam seus trabalhos desenvolvidos em sala de aula. Esse 

momento também é marcado pela transição do ser estudante para o estado de professor, que é 

explicado por Veemann (2002) como o “choque de realidade”.  

Apresenta-se também que o início de carreira pode ser dividido em três fases 

balizadoras dos saberes profissionais construídos pelos professores. Uma primeira fase, na 

qual ocorre a transição do idealismo para a realidade, referente ao rito de passagem de 

estudante a professor.  

A segunda refere-se ao contato do professor novo com um grupo de professores já 

experientes que deverá iniciá-los no sistema de normas da unidade escolar, ou seja, os novatos 

são inteirados do sistema informal de hierárquicas entre os professores. Por fim, a terceira 

fase configura-se como a descoberta dos alunos reais, alunos que não correspondem ao 

idealizado: estudiosos, dependentes, sensíveis às recompensas e punições e desejos de 

aprender (MARIANO, 2012).  

Argumenta-se também que em todo início de carreira o professor é acometido a dois 

tipos de sentimentos: “o que estou fazendo aqui?” (choque com o real) e a sua “descoberta”. 

No momento em que o professor inicia sua carreira, se sente cheio de dúvidas e tensões, 

pensando em como fazer para sobreviver em um ambiente tão cheio de problemas, buscando 

encontrar entre tantos problemas um ao menos que o faça continuar tentando encontrar seu 

lugar no universo do trabalho ou da escola (MARQUES, 2011). 

 

4 METODOLOGIA 

 

 A escolha por determinada metodologia de investigação, implica no objetivo da 

pesquisa ser identificar quais as temáticas mais encontradas sobre o início da carreira docente 

a partir de dissertações e teses publicadas em universidades brasileiras nos últimos dez anos 

(2006-2016).  
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 A pesquisa é de cunho qualitativo, do tipo estado da arte, para Ferreira (2012, p. 257) 

essa abordagem torna-se relevante porque:  

 

[...] parece trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção 

acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos 

e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, 

de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de 

mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais 

de congressos e de seminários [...]. 

 

Já a pesquisa qualitativa é descrita por Gil (2012, p. 28) como sendo aquela 

perspectiva em que tem como objetivo primordial a descrição das “[...] características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variável. São 

inúmeros estudos que podem ser classificados sob este titulo e uma das suas características 

mais significativas esta na padronização de coleta de dados [...]”. 

Para atingir nossos objetivos, a consulta foi feita no site Plataforma Sucupira 

(www.plataformasucupira.com.br) dos cursos recomendados e reconhecidos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com a pontuação 

maior de 4, e em todos os programas de pós-graduação deveria conter Mestrado e Doutorado 

(ME/DO) das cinco regiões brasileiras, dados estes que serão expostos/apresentados de forma 

mais abrangente no texto final do trabalho de conclusão de curso (TCC) vinculado ao curso de 

Pedagogia da UFMS, Câmpus Naviraí. 

 

5 O MAPEAMENTO DAS PESQUISAS BRASILEIRAS: BREVE SÍNTESE 

 

Na consulta realizada nos programas de pós-graduação nas regiões Norte, Sul, 

Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, foram localizados 60 trabalhos. Sendo 12 na região Centro-

Oeste; 11 no Nordeste; 29 no Sudeste; 12 no Sul e, na região Norte, não localizamos trabalhos 

voltados para essa área.  

Dos números citados acima, 4 deles abordavam o tema “professores iniciantes na 

Educação Infantil”, dentre os quais, os assuntos foram: dificuldades e necessidades 

formativas, a constituição da identidade docente e o desenvolvimento profissional. 
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 Sobre o Ensino Fundamental I, tivemos 17 trabalhos voltados para a área pesquisada, 

que falaram sobre: o enfrentamento das superações das dificuldades no início de carreira; a 

cooperação da prática pedagógica para o desenvolvimento de um professor; a criticidade dos 

professores em meio aos dilemas; questões ligadas à Matemática; a interação online com base 

em um programa de mentoria de ensino; análise da vida dos professores e a inserção 

profissional.  

 A respeito das pesquisas no Ensino Fundamental II, foram encontrados 7 trabalhos, 

que discorriam sobre: relação com a disciplina de Educação Física nas escolas; contribuições 

da formação inicial em Matemática para a constituição da prática docente; a iniciação 

profissional e os saberes da Matemática e o início da docência de professores de Ciências e 

Biologia. 

Na categoria de análise sobre professores iniciantes no Ensino Médio, encontramos 4 

investigações: como se dá o processo de constituição dos professores iniciantes a partir do 

contato com a realidade escolar; ensino de Língua Portuguesa e Literatura, pensando na 

mudança curricular via a utilização dos cadernos existente em uma escola publica estadual 

paulista e  como se dá o início de carreira de um professor de Educação Física. 

As pesquisas sobre professores iniciantes no Ensino Superior são poucas, totalizando 7 

estudos, que se desencadearam em:  desafios docência universitária; a autobiográfica e a 

trajetória; desenvolvimento profissional de um grupo de enfermeiras; docência em cursos de 

bacharelado e a identidade profissional do professor universitário.  

Em síntese, percebemos que há várias temáticas que envolvem os professores iniciantes, 

apresentando as dificuldades vivenciadas por eles em cada categoria e, sobretudo, buscando 

identificar como se dá o processo de iniciação à docência, sabendo que é uma fase bastante 

complexa e importante durante a inserção profissional dos sujeitos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir das análises fica evidente que todas as dificuldades apresentadas nos demais 

trabalhos são as mesmas para todos os segmentos. Lendo e analisando a produção do 

conhecimento sobre professores iniciantes em nosso país, é possível fazer a afirmação de que, 
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dependendo do segmento de ensino em que o docente atua, suas dificuldades serão distintas e 

os modos de superação delas também. Isso implica dizer que a teoria sobre a temática não se 

aplica para um contexto investigativo geral, apontando assim a relevância de olhar para as 

especificidades das pesquisas por área de atuação profissional.  
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Renato Alves de Lima (Escola Estadual Antonio Fernandes) 42 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma aprendizagem significativa está comprometida quando os conteúdos explicados 

apresentam-se desarticulados da realidade do aluno, dessa forma incorre na atividade do 

docente a necessidade de relacionar os conteúdos teóricos às práticas. Porém, muitas vezes o 

professor precisa superar alguns obstáculos, como: quantidades insuficientes de aulas e falta 

de recursos da escola, para poder realizar atividades experimentais e assim fornecer meios 

para uma boa aprendizagem.  

Essa dificuldade pode ser exemplificada no ensino de geometria referente à ementa 

curricular do 1º ano do ensino médio e abrange grande quantidade de conceitos, entre eles, 

relações métricas no triângulo retângulo, razões trigonométricas, Sistema Trigonométrico.  

Em decorrência do desafio dos alunos em aprender esses conteúdos nas poucas aulas de 

matemática disponíveis, observa-se a necessidade de adequação dessas aulas às atividades 

práticas já desenvolvidas na escola. Nesse contexto ressalta-se o projeto “Construção de 

maquetes e plantas baixas da Escola Estadual Antonio Fernandes, utilizando a modelagem 

matemática como metodologia de ensino”.   
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Diante da possibilidade de apropriação desse projeto, destaca-se a necessidade de 

investigar como a produção de maquetes pode viabilizar o ensino da geometria, e com isso 

auxiliar na superação das adversidades que circunda o ensino da matemática e suas 

tecnologias da maioria das escolas públicas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O Projeto foi aplicado na Escola Estadual Antônio Fernandes. As atividades foram 

realizadas no contra-turno, acompanhadas pelos professores das disciplinas de Arte e 

Matemática e pelo professor gerenciador da sala de tecnologia. O projeto foi dividido em 

quatro etapas: sendo a primeira realizada através da coleta de informações sobre os 

conhecimentos prévios dos alunos do 1º ano A em relação ao tema de trabalho, utilizou-se 

para tanto um questionário de pesquisa de campo.  

Na segunda etapa, de caráter teórico, foram preparados alguns slides contendo os 

conceitos de geometria que explicam a visão da prática e a relação que esses conhecimentos 

trigonométricos estabelecem com as situações reais do cotidiano e orientações necessárias 

para a criação de maquetes. Com o auxílio do Datashow esses conceitos foram explicados e 

ao final da aula, os alunos foram divididos em quatro grupos que posteriormente produziriam 

as maquetes. Na aula seguinte os alunos responderam individualmente a uma avaliação 

teórica que abordava os conteúdos explicados. O desempenho dos alunos foi avaliado através 

da correção dessa avaliação. Na terceira etapa do projeto, os alunos produziram a maquete 

seguindo os procedimentos e retomando os conceitos necessários para a finalização do 

trabalho associando às observações dos alunos durante o processo. Após a fabricação das 

maquetes, todos os alunos foram submetidos novamente a uma avaliação teórica com o 

objetivo de comparar a aprendizagem dos alunos antes e após a realização da aula prática. 

Concluíram-se as atividades do projeto com a exposição das maquetes numa feira de ciências 

interna. 

 

3 RESULTADOS E ANÁLISES 
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Na primeira etapa da pesquisa, 33 alunos do 1º ano A responderam o questionário 

sobre a participação na construção das maquetes. Dos alunos participantes, 28 afirmaram que 

ocorreram explanações teóricas sobre os conceitos matemáticos relacionados à geometria. 

Mas apesar disso, todos consideram importante o desenvolvimento do projeto e a 

maioria conseguiu identificar os benefícios dessas aulas práticas no cotidiano escolar. Nas 

etapas seguintes, após explicação teórica dos conceitos os alunos foram avaliados antes e após 

a construção das maquetes, o que evidenciou uma maior compreensão dos conceitos após a 

realização da experimentação, como demonstra o gráfico 1: 

 

 

Gráfico 1: Médias das notas obtidas na avaliações antes e depois da construção das maquetes 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento da pesquisa, observou-se que a execução de uma aula prática 

além de despertar o interesse no aluno, aumenta a sua capacidade de aprendizagem. Portanto, 

a integração entre a teoria e a prática, torna-se imprescindível para uma aprendizagem mais 

sólida, contribuindo para a formação de jovens conscientes e preparados para avaliações 

futuras, até mesmo quando egressos do ensino regular. 
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A INFÂNCIA E O PASSAR DOS ANOS: OLHARES DE PESSOAS 

IDOSAS, ADULTAS E CRIANÇAS 

 

 
Jaqueline da Silva Souza (UFMS/CPNV)43 

Patrícia Lana Oliveira Rigonato (UFMS/CPNV)44 
Thalitta Karoline Espirandelli Tomás (UFMS/CPNV)45 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)46 

 
RESUMO: A trajetória da infância encontra-se em constantes transformações, sendo 

entendida de maneira diferenciada de acordo com os diversos contextos históricos e sociais. 
Assim, a presente pesquisa tem por finalidade investigar o que pessoas de diferentes faixas 
etárias, incluindo crianças, adultos e idosos, pensam em relação à infância, buscando 

comparar como essa fase da vida era entendida no passado e na atualidade. A pesquisa 
bibliográfica apoia-se em estudos históricos em relação a infância e seus diferentes tipos de 

vivências. A pesquisa de campo, de natureza qualitativa, foi realizada por meio de 
questionários e gravação de entrevistas com 3 pessoas idosas acima de 60 anos, 4 adultos com 
idade entre 30 e 45 anos e 3 crianças com idade entre 6 e 8 anos de idade, sendo que todos 

residem em Navirai MS. Os resultados obtidos apontam que com o passar dos anos o modo 
como se viveu/vive a infância apresenta várias divergências, pois os idosos relatam que em 

sua época não existia a concepção de “infância”, uma vez que muito cedo eles tinham que 
trabalhar, cuidar dos inúmeros irmãos e as mulheres eram preparadas para o casamento, sendo 
ensinadas a cuidar dos afazeres do lar. Já os adultos revelam que tiveram sim uma “infância”, 

porque mesmo tendo que trabalhar desde muito pequenos, eles ainda se divertiam com seus 
amigos e irmãos, tanto na rua quanto na roça, brincando de cinco marias, bétis, pião, caiu no 

poço, entre outras. Apesar das dificuldades, os adultos consideram que essa etapa da vida foi a 
mais aproveitada e feliz. As crianças da atualidade descrevem uma infância voltada para as 
tecnologias, sendo que suas principais brincadeiras são com smartphones, computadores e 

games. As poucas vezes que as crianças pesquisadas brincam ao ar livre geralmente é na 
escola, sendo este o único lugar onde elas têm contato com pessoas da mesma idade, pois em 

casa a relação é predominantemente com os pais. Conclui-se que os idosos e adultos 
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consideram as suas infâncias como sendo as melhores, dado que na atualidade as crianças são 
muito solitárias e não sabem aproveitar essa importante fase da vida. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Infância. Mudanças. Atualidade.  
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A DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO 

EM DOIS PERÍODICOS 

 

Aline Machado Machi (UFMS/CPTL)47 
Andressa Florcena Gama da Costa (UFMS/CPTL)48 

 
 

RESUMO: O presente trabalho é recorte de um Trabalho de Conclusão de Curso em 

andamento que insere-se na área da Formação de Professores. O objeto de estudo foi 
constituído a partir de leituras sobre o conceito de profissão docente e o impacto das 

formações continuadas que conduzem a uma maior profissionalidade.  Trata-se de uma 
pesquisa de cunho qualiquantitativa, na qual fazemos análise de dados obtidos em 
levantamentos e entrevistas. A primeira etapa foi o levantamento bibliográfico  realizado em 

duas revistas: a Revista Brasileira de Educação – RBE e, na Revista Brasileira de Pesquisa 
sobre Formação de Professores, ambas online, no período de 2010 à 2016. A partir deste 

levantamento tivemos como objetivo identificar qual (is) conceito (s) de profissionalidade (s) 
tem sido construído no município de Três Lagoas – MS, a partir do discurso dos formadores 
de professores, em diferentes níveis, relacionando aos tipos de formação continuada 

implementados por tais formadores. Pelos dados do levantamento realizado nos periódicos 
pudemos perceber que profissionalização, profissionalidade, profissão docente, ofício 

docente, docência como profissão são temas presentes nas agendas de pesquisa mesmo que de 
modo espaçado, vemos ainda que investimos muito em formação continuada mas poucos são 
os cursos e formadores definem o que é ter profissionalidade. Ainda pretendemos realizar o 

mapeamento dos cursos de formação ofertados no município e entrevistar coordenadores 
escolares, especialistas em educação e professores do ensino superior, a fim de analisar se as 

iniciativas dos formadores de professores para o desenvolvimento profissional, de diferentes 
níveis, tem correspondido ao mesmo sentido de profissionalidade.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Formação docente. Estado do Conhecimento.  Profissionalidade. 
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NOS RITUAIS DA INICIAÇÃO: ENTRE A FORMAÇÃO INICIAL E A 
PRÁTICA DOCENTE 

 
Deysiane Pereira Pardin (UFMS/CPNV)49 

Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)50 
 

RESUMO: O presente resumo possui o intuito de ressaltar algumas reflexões sobre o início 
da docência a partir da constituição do referencial teórico de uma pesquisa desenvolvida na 

modalidade de trabalho de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia. Objetiva-
se caracterizar a realidade vivenciada por professoras iniciantes que atuam na Educação 

Infantil no segmento particular de ensino, com vistas à compreensão dos principais desafios 
do trabalho docente nesse espaço. Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
com duas professoras iniciantes que atuam em redes particulares em Naviraí/MS. O eixo 

metodológico do estudo se concentra no campo da pesquisa qualitativa de caráter descritivo-
analítico e os dados foram analisados com bases teóricas de literaturas especializadas na 

temática na perspectiva de levantar características e problemas vivenciados pelos professores 
iniciantes. Partindo desse pressuposto, tornou-se relevante discutir a temática a partir da 
identificação de lacunas presentes na formação inicial, pois este período vem sendo 

considerado como importante para a construção da identidade do futuro professor. Contudo, o 
que os estudos realizados apresentam, são que poucas políticas educacionais estão sendo 

implantadas para que os sistemas educacionais evoluam no que se diz respeito a maior 
valorização das práticas pedagógicas nesses cursos, o que implica numa experiência em que o 
aluno/futuro professor não consegue adquirir conhecimentos em relação a acontecimentos 

reais da dinâmica do trabalho docente, questão que parece residir na falta de articulação entre 
teoria e prática no curso de licenciatura. Por fim, é possível afirmar que os estudos sobre 

professores iniciantes são relevantes tendo em vista as possibilidades que podem desencadear, 
pois é conhecida a importância que o período inicial de exercício da profissão tem para a 
efetivação da formação do professor, bem como para o seu desenvolvimento profissional. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores. Início da Docência. Prática Pedagógica. 
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NÚMEROS NA PRÉ-ESCOLA: COMO ESSE BLOCO DE CONTEÚDOS 
É ABORDADO? 

 

Maiara da Rocha Silva (UFMS/CPNV)51 

Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV) 52 

 

RESUMO: Este resumo enfoca procedimentos adotados para o ensino de números em turmas 

de pré-escola, para isto recorreu-se a uma recolha de dados que envolveram observação desde 

as práticas de Estágio Obrigatório, no ano de 2015, até um estudo exploratório com duas 

docentes atuantes no jardim II e jardim III em 2016. A abordagem metodológica adotada se 

inscreve no campo da pesquisa qualitativa em educação e a coleta das informações pertinentes 

aos objetivos do trabalho de campo foi possível a partir da técnica de observação direta das 

aulas e de uma entrevista semiestruturada. O referencial teórico possibilitou reflexões com 

autores que discutem a temática de ensino de números, trouxe uma compreensão da 

relevância de se trabalhar o campo numérico, que envolve uma prática pedagógica para além 

da contagem e das operações aritméticas iniciais. Os dados revelam que a abordagem 

conceitual desta área do conhecimento matemático ainda se restringe ao aspecto cardinal do 

número, à sequência numérica, contagem oral de meninos e meninas, introdução à adição 

quando do momento de “juntar” parcelas, como também da relação numeral escrito com a 

quantidade que o mesmo representa, numa perspectiva mais figurativa explorando cartazes 

em sala de aula. Em síntese, tal prática revelou-se insuficiente em vários momentos da rotina, 

uma vez que, ao iniciar a contagem do zero, as docentes acabam por contribuir para 

compreensões inadequadas do papel deste na contagem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de número. Prática Pedagógica. Matemática na Educação 

Infantil.   
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E GÊNEROS TEXTUAIS: LIMITES E 

PERSPECTIVAS  
 

Lúcia Moreno (UFMS/CPNV)53 
Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)54 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por propósito apresentar uma intenção de pesquisa de 
trabalho de conclusão de curso (TCC) vinculado ao curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS/Câmpus de Naviraí, que será desenvolvida no ano de 
2018. Objetiva-se, com o desenvolvimento da proposta, implementar e avaliar uma sequência 

didática com gêneros textuais em aulas de Matemática com base em uma intervenção nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, no sentido de perceber se e como tal proposta contribui 
para o letramento matemático dos alunos de uma turma de 1º ano. A presente intervenção se 

dará a partir das atividades elaboradas no contexto do Programa Institucional de Iniciação à 
Docência (PIBID/CAPES) em que serão acompanhadas as possibilidades e limites desta 

atuação. O trabalho com gêneros textuais justifica-se por tratar de uma metodologia de 
trabalho que visa uma proposta pedagógica com a alfabetização na perspectiva do letramento 
e que vem sendo indicado por propostas curriculares governamentais como, por exemplo, o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2013). Em síntese, relacionar o 
ensino dos conteúdos matemáticos com a língua materna tem se constituído uma vertente de 

pesquisa e de prática relevante na medida em que as crianças vão se apropriando tanto do 
sistema de escrita alfabética quanto de procedimentos de cálculos, razão pela qual nos 
aproximamos desta intenção. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais. Letramento matemático. Prática Pedagógica. 
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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA: UMA ANÁLISE 

TEÓRICA 
 

Evelly Solaine de Souza Rodrigues (UFGD) 55 

Maria Alice de Miranda Aranda (UFGD) 56 

 

RESUMO: Considerando as discussões a cerca dos novos padrões de organização das 
instituições escolares, engendrados após o estabelecimento do princípio democrático pelas 

legislações, este estudo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre os pressupostos 
políticos, epistemológicos e didáticos que embasam a concepção de projeto político-

pedagógico. O caminho metodológico percorrido, nesta pesquisa de abordagem qualitativa, 
abarca a revisão bibliográfica fundamentada em autores de perspectiva crítica, cujas pesquisas 
se inserem no tema discutido neste texto; bem como análise documental. Os resultados 

obtidos ao longo desta pesquisa indicam a relevância da adoção de aportes teórico-
metodológicos sólidos na construção do projeto político-pedagógico como bases para a 

construção de um ensino democrático. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Democrática. Gestão Escolar. Projeto Político-pedagógico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por uma gestão democrática da escola pública, permeada entre as décadas de 

1980 e 1990, teve seu início nos anos de 1920 e 1930 com as discussões em prol da 

democratização do ensino para as massas populares, na tentativa de romper com as 

concepções e paradigmas que advogava ser melhor “[...] uma boa escola para poucos do que 

uma escola deficiente para muitos” (SAVIANI, 1994, p. 22).  

Desse modo, ao longo da década de 1990 novas políticas públicas e diretrizes no 

âmbito da educação foram traçadas na tentativa de superar o modelo educacional até então 

vigente. Neste contexto, os insucessos no âmbito educacional foram atribuídos a um problema 
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de gestão. Temas como gestão escolar e educacional foram postos em destaque nas discussões 

educacionais que visavam a mudança da forma de condução do ensino público, afirmando a 

necessidade de novos padrões para organização do trabalho escolar. 

O embate em defesa da democratização da educação pública e gratuita para todos foi 

marcado pela militância política, sendo que de um lado estavam os educadores defendendo a 

democratização da escola e do conhecimento por meio da autonomia administrativa, 

financeira e pedagógica, porém, sem a isenção do Estado no âmbito das responsabilidades 

sociais para com a educação; e, de outro lado, estavam presentes os discursos governamentais 

focado em questões funcionais, pragmáticas e imediatista, criando uma cidadania sob controle 

do mesmo (ARANDA, 2008). 

Destaca-se a militância desempenhada pelos profissionais de cunho progressistas que 

defendiam a democratização dos estabelecimentos de ensino como possível estratégia para 

superação de problemas como evasão, repetência e defasagem idade/série, presentes naquele 

período histórico. De outro lado, pensadores orientados pela lógica neoliberal também 

advogavam a necessidade de redefinir o papel da escola e novos padrões para a gestão escolar 

para que assim contemplasse as expectativas economicistas depositadas nesse segmento da 

sociedade, no âmbito da formação para o trabalho, uma vez que o conhecimento passou a ser 

reconhecido como força produtiva de trabalho. 

Em meio a esse cenário de luta política na esfera educacional, surge a concepção de 

gestão democrática da educação, com o intuito de promover uma cidadania emancipada, ou 

seja, garantir um espaço de participação, que propicie a reflexão, a decisão e discussão que 

não seja tutelada pelo Estado, e sim, obtida por uma gestão que proporcione esse espaço 

(SPÓSITO, 2001).  

Em 1988, por meio da CF/1988, um passo foi dado em prol da gestão democrática do 

ensino, visto o estabelecimento do inciso VI, do artigo 205, que aponta a gestão democrática 

do ensino público como um dos princípios da educação.  

Assim novas possibilidades se abriram para a organização do trabalho no interior das 

escolas e, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 

(LDBEN/96) algumas estratégias para o desenvolvimento de práticas democráticas no interior 

das instituições de ensino foram instituídas, sendo o projeto político-pedagógico um deles. 
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Pautado nos artigos da LDBEN/1996 que estabelece a oportunidade da própria escola 

elaborar sua proposta pedagógica, este estudo que está vinculada à Linha de Pesquisa 

“Política e Gestão da Educação” do Grupo de Estudos e Pesquisas “Estado, Política e Gestão 

da Educação” (GEPGE), do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Grande 

Dourados, tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre os pressupostos políticos, 

epistemológicos e didáticos que embasam a concepção do projeto político-pedagógico.  

O caminho metodológico percorrido está estruturado na abordagem qualitativa, uma 

vez que esse enfoque “[...] ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se 

estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, 

estabelecidas em diversos ambientes” (GODOY, 1995).  

Com intuito de alcançar o objetivo proposto, inicialmente foi feito um levantamento 

sobre os aspectos históricos, conceituais e teóricos sobre o projeto político-pedagógico. Para 

tanto, recorreu-se a revisão de literatura, pois esse recurso permite “[...] a cobertura de uma 

gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” 

(GIL, 2010, p. 30). 

Concomitante a pesquisa bibliográfica, realizou-se análise de documentos produzidos 

após o reconhecimento da gestão democrática por meio da Constituição Federal de 1988 

(CF/88), sendo eles: a própria Carta Magna de 1988, nos artigos que competem à educação e 

a LDBEN/96. A escolha dessas fontes se deu pela necessidade de compreender os processos 

legais que fomentaram e instituíram a gestão democrática, bem como os instrumentos que a 

compõe. 

Este trabalho encontra-se duas etapas principais, sendo que a primeira tem como 

objetivo delinear e caracterizar o objeto de estudo, bem como a compreensão conceitual sobre 

o mesmo; em segundo momento, serão explicitados os pressupostos teóricos norteadores para 

efetivação de uma proposta pedagógica pautada na concepção crítica e, por final, apresentar-

se-á uma discussão acerca dos elementos fulcrais a serem considerados no processo de 

construção do projeto político-pedagógico.  

 

2 O QUE É O PPP? 
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  A LDBEN/1996 em seu artigo 12, inciso I, define como uma das incumbências das 

instituições de ensino, a responsabilidade de elaborar sua própria proposta pedagógica, a 

partir das normas comuns estabelecidas pelos sistemas de ensino. A proposta pedagógica na 

qual a legislação se refere, embora existam divergências conceituais, essa pode ser 

compreendida como o projeto político-pedagógico, que para autores como Cury (1997) e 

Veiga (1996) indicam bem mais que uma simples proposição instrutiva.  

Para Cury (1997), projeto está atrelado a concepção de futuro e subentende a 

desestruturação do presente para a construção do futuro. Trabalhar com projeto é arriscar-se, 

pois os indivíduos encontram-se diante do novo, da promessa de um futuro promissor e isso 

trás certa instabilidade. 

Veiga (1996) destaca que: 

 

O Projeto [Político] Pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da 

escola, assim como a explicação de seu papel social e a clara definição de caminhos, 

formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o 

processo educativo [...]. É, portanto, fruto de reflexão e investigação, [...] a realidade 

da escola, situada em um contexto mais amplo que a influencia e que pode ser por 

ela influenciado. Em suma, é um instrumento clarificador da ação educativa da 

escola em sua totalidade (VEIGA, 1996, p. 9). 

 

A concepção de projeto remete à ideia de prospecção da intencionalidade para o 

espaço escolar no futuro e requer a mobilização e participação de todos os sujeitos ligados à 

escola. A construção exige a compreensão da finalidade das instituições de ensino por parte 

dos envolvidos para que a partir disso se possa delinear os rumos da organização do trabalho, 

tendo clareza do objetivo que se pretende alcançar por meio da educação. É, por tanto, 

resultado de reflexão e investigação. 

Pode-se dizer que é no dia-a-dia da escola que os profissionais passam a ter contato 

com os anseios e necessidades da comunidade escolar que estão inseridos. É por meio do 

contato direto que detém a oportunidade de ver, ouvir, ler e verificar as demandas existentes. 

Esse exercício cotidiano proporciona a condição de explicitar os impasses existentes, bem 

como propor alternativas para solucioná- los. Neste sentido, André (1995, p. 111) afirma: 

 

Conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de aumento na dinâmica 

das relações e interações que constituem seu dia-a-dia, apreendendo as forças que a 
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impulsionam ou que a retêm, identificando as estruturas de poder e os modos de 

organização do trabalho escolar, analisando a dinâmica de cada sujeito nesse 

complexo interacional. 

 
Compreende-se que esse processo investigativo no qual os educadores estão 

envolvidos representa um imprescindível esforço coletivo que implicam na seleção de valores 

a serem constituídos, a procura de suporte teórico e metodológico postulado por todos, bem 

como a identificação dos anseios das famílias dos educandos em relação ao papel das 

instituições de ensino na educação de seus filhos e na contribuição que esta proporcionará 

para o “[...] pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, p. 9).  

Os elementos de análises que compõe as investigações em que os resultados são a base 

de construção do projeto político-pedagógico estão para além dos fatores internos, ou seja, é 

preciso que o contexto no qual a escola está inserida e exerce suas relações seja levado em 

conta. Desse modo, para realizar a analise do contexto externo, é preciso identificar os 

principais sujeitos que interagem com a escola e auferir as influências das dimensões 

geográficas, políticas, econômicas e culturais que cercam o ambiente escolar (VEIGA, 1998). 

Nessa direção, pode-se dizer que o processo de elaboração da proposta pedagógica 

requer pesquisa, isto é, investigação das demandas internas e das interferências externas nas 

quais a escola sofre, para que a partir disso e na continuidade de um trabalho coletivo se possa 

delimitar as necessidades e as estratégias para atendê-las. Além do processo investigativo, 

existem outros elementos relevantes a ser considerados no processo de elaboração de um 

projeto político-pedagógico de qualidade, a saber: a) ser um processo participativo de 

decisões; b) instaurar um processo pedagógico que clarifique os conflitos e as contradições; c) 

explicitar princípios baseados na autonomia da escola; e, d) tornar evidente o compromisso 

com a formação do cidadão. No que compete à execução de um projeto de qualidade, destaca-

se os seguintes aspectos: a) a gênese do projeto reside da necessidade concreta daquela 

comunidade; b) é realizável e prevê condições necessárias para seu desenvolvimento e 

avaliação; c) requer a ação conjunta e articulada de todos os envolvidos; e, d) é construído 

continuamente (VEIGA, 1998). 

Mediante o exposto, considera-se que o PPP não corresponde a mera composição 

formal das instituições de ensino, mas uma possibilidade de alargar a participação da 
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comunidade escolar nos processos de organização da mesma, bem como a oportunidade dos 

cidadãos expressarem os anseios que possuem em relação à educação e configurar o processo 

de ensino em função de atender esses interesses, ainda que de maneira limitada.  

 

3 CONJECTURAS DO PPP 

 

Ao tratar do PPP é necessário salientar que esse tem suas bases firmadas sobre a teoria 

pedagógica progressista, na qual parte da prática social e está comprometida em equacionar os 

problemas da educação relativos ao currículo e ao processo de ensino e aprendizagem. Nesse 

sentido, os pressupostos norteadores para construção de uma proposta pedagógica de 

qualidade social correspondem aos aspectos: filosófico-sociológicos, epistemológico e 

didático-metodológico.    

Os aspectos filosófico-sociológicos correspondem à compreensão da educação em sua 

dimensão política que visa formar o cidadão crítico e participativo nos processos de tomada 

de decisão na sociedade. No entanto, para isso é preciso que os sujeitos envolvidos no 

cotidiano escolar tenham consciência de que escola se pretende construir, quais sujeitos 

almeja formar, para qual sociedade. Estabelecida às respostas a essa indagações é 

imprescindível discutir sobre o modelo educacional que contemplará esses anseios.  

Os pressupostos epistemológicos consideram que a produção e a transformação do 

conhecimento não ocorrem de maneira isolada, mas de forma coletiva. Desse modo, a 

produção de conhecimento precisa estar fundamentada na socialização e democratização do 

saber. O conhecimento difundido nas instituições educativas é dinâmico e, por isso, não deve 

ser reduzida a mera simplificação do conhecimento científico. Assim sendo, para Veiga 

(1998), o aspecto epistemológico remete à questão curricular, uma vez que esse não pode ser 

reduzido ou dissociado as dimensões teóricas e práticas, uma vez que ambas se 

complementam, em outras palavras; segregar tais dimensões representam o empobrecimento 

do currículo e a retirada do direito de uma formação plena. 

Quanto aos aspectos didático-metodológicos esses correspondem à compreensão da 

relevância da participação dos discentes na construção crítica dos conteúdos por meio de 

estratégias de ensino e pesquisa que exaltem as relações democráticas. Apresentam-se como 
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ferramentas metodológicas ações em grupo que possam dar forma a essa concepção, tais 

como: pesquisas de campo, oficinas trabalhos em grupo, debates e discussões, visitas, 

estágios, sempre orientados pela lógica interdisciplinar. 

As conjecturas apresentadas equivalem a elementos que devem nortear a construção 

do projeto político-pedagógico que transcenda uma relação regulatória, uma vez que está 

focado na coletividade, na concepção partilhada, por decisões democráticas e, pela articulação 

entre a realidade vivida e o referencial estabelecido, isto representa o rompimento com os 

modelos liberais que desconsideram a competição desigual existente na sociedade 

(RESENDE, 2003). 

O projeto político-pedagógico da escola delineia o rumo no qual a instituição pretende 

tomar em prol da construção de uma educação de qualidade social, que se faz por meio da 

coletividade ao criar espaços de participação e tomada de decisão pelo grande grupo. No 

entanto, para que essas ações possam lograr êxito é preciso propiciar a equipe escolar 

situações que lhe possibilitem aprender a pensar o fazer pedagógico de forma coerente com o 

ideal desejado. Para isso, o conhecimento dos fundamentos norteadores é imprescindível, pois 

funcionam como a base para construção de uma escola que tenha suas práticas democráticas 

alargadas.  

Além dos pressupostos norteadores, as instituições de ensino precisam ter sua 

autonomia resguardada, uma vez que essa representa parte das condições concretas para que o 

projeto político-pedagógico não se restrinja a mera burocracia. A autonomia escolar envolve 

quatro dimensões principais, relacionadas e articuladas entre si, sendo elas: administrativa, 

jurídica, financeira e pedagógica. Para Veiga (1998, p. 16) “Essas dimensões implicam 

direitos e deveres e, principalmente, um alto grau de compromisso de todos os segmentos da 

escola”. Cabe salientar que as diferentes dimensões de autonomia são interdependentes, 

conforme ilustra a Figura.  
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                 Figura 1 – As dimensões da autonomia escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: Elaboração dos autores.                 

 
Vale lembrar que a autonomia escolar não corresponde a simples anseio dos 

segmentos da área da educação, mas representa essa intenção de forma materializada por 

meio da LDBEN/1996, em seu artigo 15, que reconhece essa questão como direito das 

unidades de ensino: “Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro 

público” (BRASIL, 1996, p. 16).  

A autonomia jurídica, embora não esteja explicitada no artigo 15 da LDBEN/96, pode-

se considerar que ainda assim essa dimensão está assegurada pela própria Lei maior da 

educação, uma vez que esse tipo de autonomia corresponde à possibilidade da escola elaborar 

suas próprias normas e orientações escolares, como: matrícula, transferência, admissão de 

professores, etc.  

A autonomia administrativa consiste na possibilidade da própria instituição de ensino 

elaborar e gerir seus planos, programas e projetos. E, para isso, envolve mudanças e 

adequações nas estruturas organizacionais à realidade da escola. Corresponde à organização 

institucional e nela destaca-se o modelo de gestão, a direção como coordenação das relações 

internas e externas à escola, isto é, proporciona um rearranjo com o sistema educacional e 

com a comunidade na qual a escola está inserida. 

    ESCOLA 

PEDAGÓGICA 

JURÍDICA ADMINISTRATIVA 

FINANCEIRA 
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O direito à autonomia financeira na escola refere-se à existência de recursos públicos 

capazes de dar condições para o funcionamento das instituições de ensino, podendo ser 

gerido, parcial ou integralmente, pela própria escola. Essa dimensão, embora remeta a certo 

receio a categoria docente, que se sente ameaça em vários aspectos; representa a oportunidade 

das escolas decidirem coletivamente o destino dos recursos públicos, de acordo com as 

prioridades da instituição. 

Quanto à autonomia pedagógica consiste na liberdade de ensino e pesquisa. Está 

relacionada à identidade, à função social, ao alunado, à organização curricular e à avaliação. 

Embora mantenha relações com as outras dimensões, a autonomia pedagógica diz respeito às 

medidas estritamente pedagógicas, cruciais para a elaboração, desenvolvimento e avaliação 

do projeto político-pedagógico.  

Considera-se que as dimensões da autonomia (jurídica, administrativa, financeira e 

pedagógica) abrangem vários aspectos do cotidiano escolar e que são imprescindíveis para dar 

condições a efetivação de um projeto político-pedagógico formulado a partir das relações 

coletivas e participativas.  

  

4 REFLEXÕES FINAIS 

 

A instituição do PPP pela LDBEN/96 representa uma ferramenta de gestão 

democrática e, como instrumento desse modelo de gestão não poderia ser diferente senão um 

elemento de construção coletiva, conforme demostrado ao longo deste trabalho. E, como toda 

ação desempenhada em conjunto, isto é, que envolve vários indivíduos, a formulação desse 

documento norteador das intenções da escola se constrói em um processo complexo de 

debates, porém, rico em resultados, uma vez que pode propiciar reflexões e aprendizagens. 

A complexidade da construção de um projeto político-pedagógico que tenha como 

finalidade a emancipação e não a regulação não se dá apenas no âmbito das discussões e 

consenso de opiniões, mas, no percurso que deve ser trilhado para que isso ocorra. Mobilizar 

os integrantes das instituições escolares para participar de ações conjuntas e desempenhar 

trabalho coletivo tem sido um grande desafio para os gestores escolares, ainda mais na 

sociedade na qual a escola se insere que incentiva o trabalho individual, por isso, destaca-se a 
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relevância dos pressupostos políticos (filosófico-sociológicos), epistemológicos e didático-

metodológicos explicitados neste trabalho, como elementos essenciais que devem 

fundamentar as ações da escola.  

Desse modo, considera-se que para a escola avançar na construção de um ensino 

democrático é preciso que essa tenha para si um referencial teórico-metodológico sólido, a 

fim de sedimentar o trabalho organizacional da escola, pois como sinaliza Veiga (1998, p. 

31): “precisamos reconstruir a utopia e, como profissionais da educação, refletir e questionar 

profundamente o trabalho pedagógico que realizamos até hoje em nossas escolas”. 
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AÇÃO AFIRMATIVA E O ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES 

SOCIAIS E EDUCACIONAIS 
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RESUMO: O presente estudo aborda sobre conceitos de ação afirmativa e traça um breve 
histórico sobre a política de cotas no Brasil. A pesquisa bibliográfica, fundamentada na área 

da Sociologia Educacional, tem por objetivo refletir sobre as desigualdades sociais e 
educacionais no Brasil, com ênfase para a política de ação afirmativa, conhecida como 

política de cotas. Com base no estudo realizado, foi possível perceber que referida política 
encontra-se em processo de amadurecimento no Brasil e contribui para promover o acesso de 
grupos menos favorecidos ao ensino superior. Porém, ainda não são conclusivos os dados 

acerca de desempenho, evasão, satisfação com a experiência acadêmica após o ingresso na 
instituição, o que pode indicar a necessidade de novos estudos acerca da política de cotas, 

inclusive no ensino médio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Social. Ação Afirmativa. Política de Cotas. Juventude. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo bibliográfico está vinculado à pesquisa de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFMS, Campus do Pantanal, associado à linha de pesquisa 

Políticas, Práticas Institucionais e Exclusão/Inclusão Social, iniciado no segundo semestre de 

2017. A pesquisa de mestrado pretende investigar estudantes cotistas do ensino médio do 

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Corumbá, sendo apresentadas neste 

estudo as análises introdutórias e bibliográficas sobre ações afirmativas e, em específico, a 

política das cotas no Brasil, bem como analisar se como essa prática se relaciona a processos 

de inclusão/ exclusão social no contexto educacional.   
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É importante destacar que o interesse pela temática está relacionado com a minha 

experiência profissional. Nos últimos anos, trabalhando na coordenação de programas sociais 

para jovens em situação de vulnerabilidade social, especialmente com projetos ligados a 

qualificação profissional, surgiu o interesse de compreender a percepção destes jovens em 

relação à escola, à continuidade dos estudos e à entrada no mercado de trabalho. Nesse 

contato com adolescentes e jovens, foi possível perceber que, para a maioria deles, o estudo 

passa a ocupar uma dimensão secundária, devido à necessidade de ingresso no mercado de 

trabalho. Aliado a esse fator, também se percebe a falta de acesso à informação sobre as 

possibilidades que existem em relação ao seu processo formativo e, nesse contexto, a falta de 

informação sobre a política de cotas. Em geral, foi possível perceber que os estudantes de 

escolas públicas que estão no ensino fundamental não percebem a possibilidade de ingressar 

no ensino médio em uma instituição federal e, para os jovens que estão no ensino médio, o 

ingresso no ensino superior em universidades públicas é uma realidade muito distante. Surge 

assim a motivação de investigar sobre a influência da política de cotas na escolha futura dos 

estudantes. 

Para a presente pesquisa bibliográfica, o objetivo consiste em refletir sobre as 

desigualdades sociais e educacionais no Brasil, com ênfase para a política de ação afirmativa, 

conhecida como política de cotas. Assim, na sequência, são apresentadas inicialmente 

discussões teóricas relativas aos processos de exclusão social e educacional, para então 

abordar sobre conceitos de ação afirmativa e em específico a política de cotas para ingressos 

em instituições federais de ensino superior e ensino médio e algumas discussões e resultados 

de pesquisas acerca desta temática. 

 

2 ALGUNS ASPECTOS DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E EDUCACIONAIS   

 

 O enfrentamento da desigualdade social é uma questão que deve envolver todos os 

setores da sociedade e a educação se coloca como central neste contexto. Por um lado, pela 

sua relação com a possibilidade de uma mobilidade social ascendente, e por outro lado por ser 

reveladora de práticas de exclusão que podem interferir na inserção das pessoas em 

vulnerabilidade social na sociedade de forma mais igualitária.  
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 São inúmeros os processos de exclusão e inclusão que ocorrem na sociedade, sendo 

fundamental que a reflexão se estenda sobre o papel da educação e do processo de 

escolarização dos jovens. François Dubet (2003) observa que:  

[...] os alunos com dificuldades são orientados para trajetórias escolares mais ou 

menos desvalorizadas no interior de uma hierarquia extremamente rígida, que 

impede, quase por completo, o retorno para as carreiras honrosas ou prestigiadas [...] 

os alunos mais favorecidos socialmente, que dispõem de maiores recursos para o 

sucesso, são também privilegiados por um conjunto de mecanismos sutis, próprio do 

funcionamento da escola, que beneficia os mais beneficiados (DUBET, 2003, p. 36). 

 O autor considera ser a escola o agente de uma exclusão específica uma vez que “[...] 

afirma ao mesmo tempo a igualdade dos indivíduos e a desigualdade de seus desempenhos” 

(p. 44) e nos propõe a discussão sobre as finalidades da educação. 

 Cabe salientar que o sociólogo François Dubet (1997) decide atuar como professor de 

uma escola de periferia durante um ano letivo para verificar o que tanto escutava nas suas 

pesquisas com os professores. Essa vivência resultou em muitas reflexões práticas e uma de 

suas conclusões é de que os programas escolares são direcionados para um aluno que não 

existe, por se esperar ele que seja extremamente inteligente e que trabalhe incessantemente 

para ter bom desempenho. Assim, permanece o discurso de que os alunos que não obtiveram 

bons resultados, não trabalharam o suficiente, sem levar em consideração as dificuldades e 

questões de outra ordem que estes jovens possam ter, ou seja, desconsiderando o contexto 

social em que estão inseridos. 

 Bordieu (1988, p. 41) também apresenta uma importante reflexão sobre os processos 

de exclusão do sistema escolar quando aponta que “[...] ele é um dos fatores mais eficazes de 

conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais e 

sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural”. Nesse contexto, o autor 

descreve os mecanismos que determinam a exclusão das crianças desfavorecidas do sistema, 

trazendo o conceito de capital cultural, que é transmitido pelo meio familiar e grupo de 

origem, sendo muitas vezes ignorado nos processos pedagógicos que costuma tratar todos 

como iguais, embora sendo desiguais, perpetuando assim as desigualdades. 

 Baseando-se nessa perspectiva, segundo o autor, é possível afirmar que o sistema 

escolar reproduz os capitais da classe dominante, excluindo de seu interior aqueles menos 
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adaptáveis, não devido às suas capacidades, mas pela falta de disposições necessárias para 

estarem naquele mesmo contexto. 

 Os autores mencionados apontam para a relação existente entre o contexto social e 

estrutura educacional com o desempenho dos estudantes, o que contribui para a ruptura da 

noção de mérito pessoal, que atribui à responsabilização do indivíduo pelo seu sucesso ou 

fracasso, sendo sempre entendida na esfera individual, como se fosse o estudante que não se 

adaptou ao sistema (BORDIEU, 1988; DUBET, 1997). 

Quando se trata de jovens estudantes, cabe considerar as questões próprias da fase da 

vida que a maioria destes estudantes vivencia, tendo em vista que pesquisas envolvendo a 

juventude evidenciam que existem diferentes maneiras de viver esse momento e que os 

recortes sociais, como classe, gênero, raça, local de moradia, entre outros, interferem nas 

possibilidades de inserção social dos sujeitos. Além do mais, os processos de escolhas passam 

por inúmeras variáveis nos campos pessoal, familiar, escolar. 

A juventude, enquanto um conceito construído historicamente, muda no tempo, no 

espaço e de sociedade para sociedade, sendo então necessário levar em conta os dilemas 

vividos nos processos de busca de construção da inserção, da experimentação, da participação 

no mundo social, sendo única a vivência de cada indivíduo.  

 Neste contexto, Sposito (2008) apresenta uma importante reflexão sobre essa fase da 

juventude e da escolarização quando coloca que, por um lado o jovem de origem 

desfavorecida enxerga a conclusão do ensino médio como uma vitória e, por outro lado, não 

tem perspectivas claras com relação ao futuro, trazendo a seguinte reflexão:  

Essa vitória - ultrapassar a barreira do ensino médio - produz um vácuo. Não há 

perspectivas imediatas de continuidade dos estudos, pois, para a maioria, trata-se de 

um nível terminal de escolaridade. Inexiste, também, a garantia do trabalho. Os 

índices de desemprego juvenil são, significativamente, mais altos do que os da 

população adulta (SPOSITO, 2008, p. 87). 

 A autora conclui assim que há um paradoxo: “[...] de um lado o forte reconhecimento 

de que a escolaridade é fundamental e, ao mesmo tempo, a ausência de sentido imediato para 

essa escola” (SPOSITO, 2008, p. 87). Em sua análise, levanta a proposta de uma investigação 

mais profunda da experiência escolar de estudantes do ensino médio, para tornar visível o 

contato com as múltiplas temporalidades por eles vivenciadas no espaço de três anos. 
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 Considerando os processos e mecanismos de exclusão social e educacional e as 

dimensões que afetam a relação da juventude com a última etapa da educação básica, se faz 

necessário um aprofundamento em estudos envolvendo as políticas de ação afirmativa, em 

especial a política pública de cotas, que evidenciem se a mesma tem contribuído para que 

estudantes cotistas continuem o seu processo formativo e como estas influenciam as escolhas 

destes jovens. 

 

3 AÇÃO AFIRMATIVA: CONCEITOS E BREVE PANORAMA NO BRASIL   

 

Uma das questões centrais que envolvem a política de cotas refere-se ao 

enfrentamento das desigualdades educacionais presentes no Brasil que vincula-se a aspectos 

estruturais da educação do país. Nesse sentido, Daflon, Feres Júnior e Campos (2013, p. 310) 

esclarecem: 

[...] enquanto as melhores instituições de ensino básico são privadas, as instituições de 

ensino superior de maior qualidade são gratuitas e financiadas pelo Estado. Essa 

situação nega aos estudantes pobres oportunidades educacionais, uma vez q ue a 

educação básica pública não os prepara para a competição intensa com as classes 

média e alta por um lugar na educação superior pública de qualidade. 

  Cabe destacar, que além das desigualdades educacionais que surgem devido a baixa 

qualidade na educação básica, este não pode ser considerado o único aspecto que dificulta a 

competição. São inúmeros os fatores que os jovens em vulnerabilidade social estão expostos, 

resultando nessa desvantagem histórica: conflitos e perdas familiares, exposição a questões 

que envolvem o uso e comércio de drogas, gravidez precoce, necessidade de entrar 

precocemente no mercado de trabalho, dificuldades econômicas, falta de espaços de lazer e de 

cultura, entre outros. São apenas algumas questões que marcam as desigualdades sociais e 

educacionais. 

Historicamente no Brasil, a educação de maior qualidade esteve voltada para 

estudantes de classes econômicas elevadas, enquanto que diversos grupos sociais se tornaram 

excluídos da formação educacional, principalmente do ensino superior.  
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 Quando se trata do acesso à educação, uma ação que visa agir sobre a histórica 

desigualdade de oportunidades vivenciada pela população em vulnerabilidade social refere-se 

à adoção de políticas de ação afirmativas, as quais podem ser entendidas como: 

[...] aprimoramento jurídico de uma sociedade cujas normas e valores pautam-se 

pelo princípio da igualdade de oportunidades na competição entre indivíduos livres, 

justificando-se a desigualdade de tratamento no acesso aos bens e aos meios apenas 

como forma de restituir tal igualdade, devendo, por isso, tal ação ter caráter 

temporário, dentro de um âmbito e escopo restrito (GUIMARÃES, 1997, p. 233).  

 Também Daflon e Feres Júnior (2014) abordam sobre a questão das desigualdades 

vivenciadas por diversos grupos sociais, enfatizando sobre a necessidade de combater as 

discriminações, em todos os seus aspectos, por meio de políticas públicas caracterizadas como 

ações afirmativas. 

Ações afirmativas são políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas 

pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no 

passado ou no presente. Trata-se de medidas que têm como objetivo combater 

discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a 

participação de minorias no processo político, no acesso a educação, saúde, 

emprego, bens materiais, redes de proteção social e/ ou no reconhecimento cultural 

(DAFLON; FERES JÚNIOR, 2014, p. 33). 

Assim, a política de cotas, como parte do conjunto de políticas que compõem as ações 

afirmativas, é uma política pública com objetivos de médio e longo prazo que visa a 

diminuição das desigualdades e como uma possibilidade de evitar que estudantes de classes 

desfavorecidas continuem a se render ao sistema de (auto) exclusão social e educacional, 

como afirmam Souza e Brandalise (2015). As autoras esclarecem ainda que “[...] a política de 

cotas é uma política que se baseia no argumento de que a subrepresentação de minorias em 

instituições e posições de maior prestígio e poder na sociedade é um reflexo da 

discriminação” (SOUZA; BRANDELISE, 2015, p.187). Portanto, “[...] esta visa, em caráter 

provisório, à criação de incentivos a grupos desfavorecidos para beneficiar os alunos que 

provêm de camadas populares, com baixo poder econômico, geralmente oriundos de escolas 

públicas, ou minorias étnicas” (2015, p. 187). 

Podemos então compreender que as políticas universalistas não são suficientes no 

combate às desigualdades, uma vez reproduzem mecanismos de exclusão social e que não 
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operam com o princípio da equidade, este prevê a promoção de um tratamento desigual a 

sujeitos que são socialmente desiguais. 

As ações afirmativas e a política de cotas em especial são temas que vem sendo 

bastante discutidos e estudados nos últimos anos a nível nacional e internacional, sendo 

promovidas no Brasil ações afirmativas para diferentes segmentos da população e em 

diferentes esferas, como no mercado de trabalho, no sistema educacional e na representação 

política.  

No Brasil, discutida desde os anos 80 por tentativas de aprovação de projetos de lei59, 

a política de ação afirmativa voltada especificamente para o enfrentamento da questão racial 

efetivamente começa a ser enfrentada após III Conferência Mundial das Nações Unidas de 

Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, em Durban 

na África do Sul, no ano de 2001, da qual o país saiu signatário.  

No âmbito do ensino superior, a primeira lei com esse perfil foi aprovada no Rio de 

Janeiro e entrou em vigor a partir da seleção de 2002/2003. Por meio de lei estadual, foi 

estabelecido reserva de vagas dos cursos de graduação das universidades estaduais fossem 

destinadas a alunos oriundos de escolas públicas, aplicada em conjunto com outra, decorrente 

de lei aprovada em 2002, a qual estabelece que as mesmas universidades destinem 40% de 

suas vagas a candidatos negros e pardos (MOEHLECKE, 2002). 

Embora se tratando de um processo histórico que contribuiu para reforçar as 

desigualdades sociais, foi somente em 2012 que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a 

constitucionalidade das ações afirmativas e o Governo Federal publicou a Lei 12.711 criando 

o sistema de cotas nas instituições federais de ensino, com a intenção de promover a 

representação destes grupos excluídos e assim garantir o seu acesso à educação pública 

gratuita e de qualidade.  

Dessa forma, a Lei nº 12.711/2012 implementa a política de cotas sociais e raciais nas 

instituições de ensino público federais, quais sejam, as universidades e os institutos federais. 

A lei determina a reserva de vagas para estudantes provenientes da rede pública de ensino e 

                                                                 
59

 O projeto de Lei n. 1.332, de 1983, não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Nele se propunha uma “ação 

compensatória” para se reparar séculos de discriminação, como bolsa de estudos e reserva de vagas para homens 

e mulheres negras.  
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ainda distribui essas vagas de acordo com a faixa de renda e o pertencimento racial do 

candidato, conforme pode ser observado no Quadro 01.                

                

 

               Quadro 1: Distribuição das cotas 

 
                    Fonte: Dados do MEC 

 Nota-se que há alguns estudos a respeito da política de cotas com foco no ensino 

superior, visto que mesmo antes da implementação da Lei federal nº 12.711/2012, algumas 

universidades já adotavam práticas de reserva de vagas, a partir de iniciativas locais, como 

leis estaduais e deliberações de conselhos universitários, sendo as práticas disseminadas pelo 

país de forma heterogênea, segundo Daflon, Feres Júnior e Campos (2013, p. 305) 

 Em pesquisa realizada por Bezerra e Gurgel (2012), em alguns cursos de graduação da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), foram avaliados fatores relativos ao 

desempenho e evasão por parte dos estudantes cotistas. Os resultados apontam uma 

equivalência de notas no desempenho entre cotistas e não-cotistas e níveis de evasão menores 

entre estudantes cotistas, resultados que desmistificam alguns mitos acerca da política de 

cotas. Nesse ponto, cabe destacar que a motivação dos estudantes em superar as suas 

dificuldades iniciais está aliado a programas de apoio e bolsas de incentivo, além do 

acolhimento dos demais estudantes, professores e técnicos da instituição. 
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[...] a receptividade favorável ao aluno cotista pode ser um dos grandes responsáveis 

pelo seu desenvolvimento acadêmico satisfatório ao longo do curso e, 

consequentemente, pela sua inclusão acadêmica. Já se teve a oportunidade de lembrar 

os efeitos positivos sobre a motivação daquilo que se chama acolhimento, na 

linguagem da teoria da motivação (BEZERRA; GURGEL, 2012, p. 111). 

Com resultados similares, em pesquisa realizada na Universidade de Brasília (UNB), 

em que foram comparados os rendimentos de alunos cotistas e não cotistas, Velloso (2009) 

percebeu que não houve uma sistemática superioridade dos estudantes não-cotistas, o que 

contribuiria para desfazer críticas de alguns setores que veem a política de cotas como uma 

ameaça à qualidade da educação superior, defendendo o critério de proficiência dos alunos 

como pré-requisito essencial para o ingresso nas universidades públicas.  

Por outro lado, há pesquisas que demonstram o contrário. Um estudo realizado 

também na UERJ, Mendes Junior (2014) percebeu que o desempenho dos não cotistas em 

termos de coeficiente de rendimento médio é superior ao de estudantes cotistas. Por outro 

lado, os resultados da pesquisa sugerem que as taxas de graduação entre cotistas são maiores, 

visto que “[...] embora estejam apresentando uma dificuldade elevada em progredir, a 

utilidade da faculdade para os grupos cotistas parece ser maior e tal valoração se tem 

traduzido em uma maior persistência e taxas de graduação” (2014, p. 47). 

Cabe ressaltar neste que o desempenho dos estudantes está relacionado a diversos 

fatores, entre eles o grau de satisfação dos alunos com suas experiências acadêmicas. Assim, 

Sousa, Bardagi e Nunes (2013, p. 260) discutem essa perspectiva em pesquisa realizada na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e apontam que “[...] ainda é difícil para o 

aluno cotista sentir-se seguro para a interação com seus pares e professores, para buscar 

auxílio em momentos de dificuldade e para estar satisfeito com suas relações de amizade 

estabelecidas na universidade”, o que pode diminuir a motivação para os estudos e prejudicar 

o desempenho, reforçando a importância do acolhimento, trazida por Bezerra e Gurgel (2012), 

para a efetiva inclusão na vida acadêmica. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com base nestes estudos, é possível perceber que ainda não há dados definitivos sobre 

os resultados das políticas de cotas no Brasil, reconhecendo que é necessário haver novos 

estudos na área para se reconhecer a efetividade da política. Percebe-se que essa análise passa 

por inúmeras variáveis, não apenas relacionadas aos índices de desempenho e evasão, mas 

também estratégias que contribuem para a inclusão social dos estudantes cotistas, refletindo a 

preocupação não somente com o acesso na instituição mas com a sua permanência em um 

sentido integral. 

 Essa necessidade de aprofundamento torna-se ainda mais evidente ao olhar para a 

política aplicada ao ensino médio, que não apresenta tantos estudos quanto a política aplicada 

ao ensino superior. Espera-se, mediante as questões apresentadas no presente estudo, abrir 

possibilidades de novas pesquisas acerca do tema que é relativamente recente na área da 

educação. 
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A CONSTITUIÇÃO DO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR NAS 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS (1700-1900): PERFIL, 
INCUMBÊNCIAS E FORMAÇÃO 

 

Evally Solaine de Souza Rodrigues (UFGD) 60 

Maria Alice de Miranda Aranda (UFGD) 61 

 

RESUMO: Este trabalho que é parte dos resultados alcançados por meio da dissertação 
de mestrado intitulada como Política de Formação Continuada para Diretores Escolares: a 
relação entre as necessidades formativas dos sujeitos e oferta no estado de Mato Grosso 

do Sul, tem como objetivo averiguar a constituição do cargo de diretor escolar nas 
políticas educacionais brasileiras. Este estudo de cunho qualitativo lançou mão das 

naturezas bibliográficas e documentais para reunir, problematizar e analisar os dados 
necessários. Ao final das investigações foi possível compreender o processo histórico, 
permeado por fatores políticos, que influenciaram na constituição do cargo em questão, 

especificamente os aspectos inerentes à função, formação e incumbências. 
 

PALAVRAS-CHAVES: História da Educação Brasileira. Políticas Educacionais. Gestão 

Escolar. Diretores Escolares. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo gestão provém do latim do verbo gero, gessi, gestum, gerere e significa “[...] 

levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar.” (CURY, 2005, p. 14). Nesse 

sentido, compreende-se que a gestão da escola pública corresponde a responsabilidade de 

levar sobre si a necessidade de se organizar e criar estratégias que assegurem a construção de 

um ensino de qualidade, uma vez que parte-se da compreensão de gestão democrática.  

A esse respeito Cury (1997, 2000, 2002), considera que a educação pública equivale a 

um bem público, assim sendo, a gestão democrática corresponde à maneira mais adequada 

para administrá-la, uma vez que demanda a participação de todos nos processos de tomada de 
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decisões. Além disso, encontra-se nesse tipo de gestão a possibilidade de romper com o 

autoritarismo instalado no Brasil, advindo do período militar. Assim, a finalidade da gestão 

democrática consiste em atender aos interesses dos envolvidos, bem como o desenvolvimento 

dos sujeitos como cidadãos.  

Para a construção de uma gestão democrática é preciso a mobilização de todos os 

envolvidos com o processo de ensino e aprendizagem, porém, nesse contexto a figura do 

gestor escolar, aqui compreendido como o diretor de escola, se torna essencial, visto que esse 

profissional é o principal responsável pela articulação das atividades-meios e das relações 

políticas que a instituição estabelece com a sociedade.  

Considerando a relevância da função no processo de construção de um ensino 

democrático, surge o seguinte questionamento: como se constituiu e vem se constituindo o 

cargo de diretor escolar ao longo da história das políticas educacionais brasileiras? Para 

responde a esse problema de pesquisa, recorreu-se à revisão de literatura, uma vez que essa 

estratégia possibilita “[...] a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2010, p. 30); bem como a análise de 

documentos. 

Assim, o intuito mantido nesta investigação está direcionado para busca de respostas 

que venham dirimir o questionamento supracitado, em que o objetivo geral é averiguar a 

constituição do cargo de diretor escolar nas políticas educacionais brasileiras. O tempo 

histórico desta investigação está entre os anos de 1750 (década em que a figura de diretor 

escolar surge pela primeira vez na história) e 1900. Delimitou-se os registros nesta pesquisa 

até o período da ditadura civil-militar, pois compreende-se que o período pós regimente 

militar precisa ser analisado separadamente, visto suas complexas facetas. 

O trabalho está estruturado em três tópicos, onde o primeiro tem como objetivo 

discorrer e analisar a constituição do cargo de diretor escolar desde o período imperial ao 

republicano. Na segunda seção, objetiva-se explicar tal discussão, porém equivalendo ao 

período compreendido como Era Vargas até o regime militar. Por fim, as autoras tecem 

algumas considerações a respeito do tema abordado.  

 

2 DO IMPÉRIO (1822-1888) AO PERÍODO REPUBLICANO (1889-1930) 
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Em 1759 com a expulsão dos jesuítas e início do período Pombalino o departamento 

responsável pela administração escolar foi extinto dos registros históricos e só voltou aparecer 

a partir do século XIX, por meio do Decreto n° 1.331-A que mencionou pela primeira vez a 

figura do diretor de escola primária e secundária. O referido documento, publicado em 17 de 

fevereiro de 1854, tinha como objetivo aprovar o regulamento para a reforma do ensino 

primário e secundário. Desse modo, estabeleceu alguns critérios para o ingresso ao cargo de 

diretor das escolas particulares e sansões para eventuais descumprimentos das determinações 

legais tanto para os gestores pertencentes às instituições públicas de ensino como para as 

escolas privadas.   

Nos poucos artigos do Decreto n° 1.331-A que menciona a figura do diretor de escola 

foi possível traçar um esboço do perfil idealizado pela legislação para a função de dirigente 

escolar. Nos Artigo 102, 105 e 108 ficou estabelecida a necessidade dos candidatos à vaga 

possuírem mais de 25 anos, ser professante da fé católica e ser do sexo masculino para 

trabalhar em escolas cujo público alvo eram meninos e do sexo feminino para escolas de 

meninas.  

 

Art. 102. O director de hum estabelecimento de instrucção deve [...] justificar idade 

maior de 25 annos [...]. 

Art. 105. Os Directores que não professarem a Religião Catholica Apostolica 

Romana serão obrigados a ter nos collegios hum Sacerdote para os alumnos dessa 

communhão. 

Art. 108. Os collegios de meninas só poderão ser regidos por senhoras que provem 

estar nas condições exigidas para professoras publicas. 

As directoras de collegios ficão sujeitas ás mesmas obrigações impostas aos 

directores de estabelecimentos de instrucção secundaria (BRASIL, 1854, Artigos: 

102, 105, 108). 

 

O Artigo 105 pode ser considerado como uma expressão formal da relação próxima 

entre Estado e Igreja que foi uma constante desde 1500 até a proclamação da República em 

1889. De acordo com Azevedo (2004), a igreja estava subordinada ao Estado e servia como 

instrumento de controle social. Assim, compreende-se que tal ligação representava uma forma 

de evitar possíveis revoltas sociais que colocassem em risco o poder da Coroa e os privilégios 

da Igreja.  
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Desse modo, considera-se que a exigência legal de um sacerdote nas escolas em que o 

diretor escolar não professasse a fé Católica, representava a materialização da estratégia de 

controle social, visto as possíveis ameaças que as concepções ideológicas vinham 

apresentando em períodos anteriores por meio de movimentos contrários ao poder absolutista, 

como foi o caso da Revolução Francesa (1789), influenciada pelos ideais Iluministas, que 

culminou na queda da monarquia absolutista e a derrocada abrupta das regalias da Igreja 

Católica. 

Outro aspecto que chama atenção nos artigos supracitados corresponde ao 

reconhecimento da figura feminina em cargo de chefia em meio a uma sociedade de 

predominância do sexo masculino como detentor dos altos postos, visto que a direção de 

escola por muitas décadas foi considerada como o cargo mais elevado dentro da hierarquia 

escolar (SILVA, 2011). Acredita-se que esse reconhecimento da mulher como responsável 

por uma instituição de ensino se deu devido à especificidade do público alvo, meninas; assim, 

ter alguém do mesmo sexo a frente dos trabalhos seria relevante para manutenção da moral e 

dos bons costumes, enfatizado no próprio Decreto n° 1.331-A.  

De acordo com Silva (2011), no final da década de 1880 as atribuições inerentes ao 

cargo de diretor escolar estavam pautadas no âmbito administrativo – organização dos 

recursos físicos e humanos – e, pedagógico, com menor ênfase, ao fiscalizar os conteúdos 

disseminados nas instituições educativas. Nessa direção, Tabacchi (1979) acrescenta ainda a 

responsabilidade dos dirigentes escolares prestar contas aos órgãos superiores sobre a unidade 

escolar, o currículo desenvolvido e os alunos.  

Próximo ao declínio definitivo do império e início do período republicano no Brasil as 

instituições escolares passaram por profundas transformações no intuito de normatizar o 

ensino primário pelas autoridades estaduais. Os governos das províncias aos poucos foram 

impondo regras para o funcionamento das escolas, ainda que particulares, retirando 

gradativamente a autonomia existente e formando uma estrutura de centralização do poder, 

conforme demonstra Teixeira (2009):  

 

Com o Ato Adicional de 1834, o ensino elementar no Brasil foi considerado de 

competência das províncias, atuais estados. Entretanto, até início da República, o 

ensino das primeiras letras era conduzido pelos mestres -escolas. Esses vinculavam-



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 174 

se diretamente à comunidade que conhecendo-lhes a competência lhes enviavam os 

filhos para receberem instrução. As escolas eram marcadas pela autonomia que os 

professores-proprietários lhes imprimiam. Funcionavam em suas casas, em horários, 

ritmo, disciplina, métodos, programas e livros por eles estipulados (TEIXEIRA, 

2009, p.5). 

 

Percebe-se que por meio do Ato Adicional de 1834 desencadeou uma série de ações 

no intuito de normatizar e regulamentar o ensino, isto é, levou as autoridades competentes a 

desdobrar ações voltadas para a padronização das instituições educativas. Nota-se, também, o 

começo da desconcentração de poder, no que compete aos assuntos educacionais, das mãos do 

imperador e, distribuição do mesmo aos governos provincianos, marcando o fim dos anos de 

glória do regime centralizador para início da república. 

Com o surgimento dos Grupos Escolares62, em 1983, no estado de São Paulo, a figura 

do diretor escolar tornou-se mais evidente, e aos poucos foi se constituindo como categoria 

profissional, possuindo perfil e incumbências mais delimitadas. De acordo com Stephanou 

(2005) além das incumbências administrativas com a intenção de ordenar o cotidiano dos 

docentes e discentes, o dirigente escolar seria o responsável por transmitir e atualizar junto 

aos demais professores os conteúdos discutidos nas escolas normais, ou seja, recaía sobre esse 

profissional a função de multiplicador de saber, de formador docente.  

O diretor escolar era visto como o professor principal da escola, o mestre-chefe, que 

por sua vez enfeixava em suas mãos o poder da instituição de ensino, a responsabilidade de 

tudo que ocorria nesses estabelecimentos, sobretudo o de auxiliar no processo de formação 

dos professores que compunham o quadro de profissionais. Para tanto, o gestor escolar 

contava com os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo por meio de sua formação, sua 

experiência profissional e o comprometimento com o trabalho requerido. Dessa forma, pode-

se dizer que no âmbito da educação pública “[...] foi o domínio das situações e do processo de 

ensino que credenciou alguém, pela primeira vez, ao exercício da administração escolar” 

(SILVA JUNIOR, 2002, p.210). 

                                                                 
62

 Os Grupos Escolares, criados em 1893, teve suas primeiras instituições fundadas no estado de São Paulo e 

posteriormente se espalhou pelo país . Pressupunha um edifício com várias salas de aula e vários professores, 

uma classificação mais homogênea dos grupos de alunos por níveis de adiantamento, a divisão do trabalho 

docente, atribuindo a cada professor uma classe de alunos e adotando a correspondência ent re classe, série e sala 

de aula (SOUSA, 2008). 
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Segundo Souza (1998), além das responsabilidades que recaiam sobre a função de 

diretor escolar, ao longo do tempo as incumbências inerentes ao cargo foram ampliadas e 

passaram a abranger a coordenação e fiscalização do ensino, aspectos administrativos e 

pedagógicos. No entanto, cabe salientar que para alguns autores como Bencosta (2005), Lopes 

(2012), Martins e Brocanelli (2010) e Silva (2011) desde o surgimento da figura do diretor 

escolar até o início da década de 1990, os aspectos administrativos se encontram em maior 

evidência em relação aos assuntos pedagógicos.  

Assim, considerando que os acontecimentos históricos não ficam apenas no passado, 

mas se repetem como dizia Marx, acredita-se que mesmo após a efervescência da concepção 

democrática para organização das instituições de ensino os aspectos ligados ao âmbito 

administrativo tem sido muito presente no cotidiano dos gestores escolares, visto que 

pesquisas recentes como de Rodrigues et al. (2017) e Lopes (2012) denotam a sobrecarga de 

atividades que recaem sobre a gestão da escola, principalmente de ordem técnica que acabam 

fomentando a priorização dos assuntos administrativos.  

Ainda sobre as ações inerentes à função de diretor escolar, após a década de 1890, 

ressalta-se a responsabilidade pela implantação e organização do método de ensino a ser 

aplicado nas unidades escolares. A esse profissional cabia fiscalizar todas as classes durante 

as aulas, definir horários, representar a escola, propor ao governo a criação ou a extinção de 

cargos e funções, além de ser o responsável pelas matrículas, pela avaliação, escrituração da 

escola, organização da folha de pagamento e diário de ponto, bem como a elaboração de 

relatórios (SOUZA, 1998). 

Mesmo com a acentuada e crescente presença das mulheres na educação, como 

professoras, o perfil dos profissionais da educação atuantes na direção das instituições 

educativas durante muitas décadas correspondia a sujeitos do sexo masculino, salvo algumas 

exceções; e, dependiam da indicação de agentes políticos para ascensão ao cargo (nesse 

período histórico a nomeação decorria do governador da província – estado). Em relação à 

predominância masculina nos cargos de chefia, sobretudo no âmbito escolar, Stephanou 

(2005, p. 72), considera que tal fenômeno representa o “[...] receio de perder para as mulheres 

o espaço de poder da autoridade máxima”.  
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Durante muitos séculos se perpetuou a ideia de que homens e mulheres possuíam 

papeis únicos e distintos a serem desempenhados na sociedade, ou seja, não cabia ao sujeito 

do sexo masculino desempenhar atividades compreendidas como do universo feminino e vice-

versa. Nesse acordo social implícito e ao mesmo tempo imposto, cristalizou-se uma relação de 

poder, em que os homens estavam na condição de dirigente da vida familiar, na sociedade 

como um todo e, sobretudo nos ambientes profissionais.  

Por isso, embora haja concordância com a explicação de Stephanou (2005) sobre o 

fenômeno da supremacia masculina nos postos de chefia, principalmente na direção de escola, 

acredita-se que tal acontecimento ocorreu não apenas por mero receio da perda de autoridade, 

mas pela concepção ideológica de poder cristalizada nas sociedades ao longo dos anos que 

considera a mulher como ser inferior aos homens.  

Assim como a hierarquia escolar pode ser considerada uma transposição da ordem 

social estabelecida historicamente entre homens e mulheres, a estrutura administrativa se 

configurava a partir das relações pessoais, demonstrando os resquícios do patrimonialismo 

monárquico e início da estrutura oligárquica implantada com o nascer da República, uma vez 

que o cargo de diretor escolar se constituía a partir de indicação política.  

No período republicano o fato de o dirigente escolar ser nomeado pelo governador 

trouxe uma série de representações e interferências no âmbito escolar. De acordo com Souza 

(1998), um dos reflexos dessa ação refere-se à reverência que se nutria pela figura em 

questão.  Desse modo, “o cargo de diretor tornou-se uma espécie de sinecura, um fator de 

honra e distinção. O diretor era visto como uma autoridade do governo” (SOUZA, 1998, 

p.78). 

Na estrutura funcional dos Grupos Escolares a função de dirigente escolar equivalia ao 

mais alto cargo da hierarquia interna, assim, esse profissional era o responsável por todas as 

deliberações, isto é, era como um chefe que determinava as ordens no ambiente institucional. 

Além disso, devido à materialização do cargo de dirigente escolar ocorrer em virtude dos aos 

critérios de indicação política, o gestor de escola correspondia à personificação do Estado no 

ambiente educativo formal, visto que atuava como porta-voz do Estado e fiscalizador para o 

Estado. 
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De acordo com Silva (2011), nesse período histórico, o papel desempenhado pelos 

dirigentes escolares interligavam as determinações governamentais com os anseios pessoais, 

possibilitando que a estrutura administrativa absorvesse as interferências políticas. Assim, a 

identidade desse profissional foi se formando a partir da criação dos Grupos Escolares e das 

representações sociais que eram feitas partindo das ações desempenhadas pelos diretores 

escolares.   

Portanto, no período republicano a figura do diretor escolar surge como autoridade a 

ser respeitada e valorizada pela comunidade local, tornando-se uma pessoa ilustre graças à 

relação política estabelecida na constituição desse cargo. Nesse sentido, Souza (1998, p. 78) 

afirma que “a autoridade do dirigente escolar foi construída sobre a encarnação do poder do 

Estado, como legitimo represente do governo no âmbito de sua correspondência. Dessa forma, 

ele deveria ser considerado pelos professores, alunos e comunidade local”.  

 

3 A FIGURA DO DIRETOR ESCOLAR: DA ERA VARGAS (1930-1045) AO 

PERÍODO DITATORIAL (1964-1985) 

 

A partir da década de 1930, conhecida como marco histórico que sinaliza o começo do 

período intitulado Segunda República ou Era Vargas que perdurou até meados de 1945, o país 

iniciou um processo de modificação da educação causada pela reestruturação do ensino 

primário e secundário e da normatização do ensino profissionalizante e superior, criados nesse 

decorrer.  

Influenciado pelas modificações na esfera educacional, a função de diretor de escola 

passou a sofrer uma série de alterações, juntamente com a prática institucional. 

Gradativamente o perfil desse profissional foi sendo reestruturado, começando pela forma de 

ingresso na função, passando pelo âmbito da formação e repercutindo finalmente nas 

incumbências delegadas a esse profissional.  

Em 1934 com a promulgação da Constituição brasileira, tornou-se obrigatório a 

realização de concursos públicos para o provimento de cargos relativos ao magistério, ficando 

os estados responsáveis pela fiscalização e regulamentação das instituições de ensino 

(GHIRALDELLI, 1995). Com a criação do Grupo Escolar Rural, em 1938, a forma de 

ingresso na função de dirigente escolar por meio de concurso público passou a ser uma 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 178 

constante, expandindo-se para os Grupos Escolares comuns tanto do estado de São Paulo 

como para outros entes da federação.  

Desse modo, conforme afirma Tabachi (1979), no ano de 1941, efetivou-se o concurso 

para o cargo de diretor escolar podendo participar professores com mais de 400 dias de 

magistério, auxiliares de diretores dos Grupos Escolares, secretários e auxiliares de 

Delegacias Regionais de Ensino que possuíssem pelo menos dois anos desempenhando a 

função e, ao menos, um ano como professora.  

Ao analisar a transição na forma de escolha de dirigentes escolares, percebe-se que o 

provimento de cargos dessa especificidade por meio de concursos públicos representava uma 

distância muito grande da forma em que prioriza a construção de uma estrutura organizativa 

pautada nas relações participativas que envolvem os diversos integrantes do espaço escolar 

nos processos de tomadas de decisões, isto é, com base na gestão democrática, forma de 

gestão, conforme compreensão buscada nos dias atuais pelos sujeitos históricos do processo 

educacional comprometidos com a concretização de uma sociedade e de uma educação de 

novo tipo, segundo fundamentos em Gramsci63.  

No entanto, ainda assim, acredita-se que a substituição das indicações políticas para a 

escolha por meio de concurso público representou um avanço para educação, visto que rompe 

com a ideia de patrimonialismo presente nos espaços escolares, uma vez que as indicações 

impactam na submissão do sujeito que está à frente do trabalho escolar ao agente político que 

o instituiu em tal função, tornando-o refém de interesses particulares. Desse modo, concorda-

se com Dourado (2001) quando afirma que embora a forma de provimento do cargo de diretor 

escolar não tenha o poder de definir o tipo de gestão, mas certamente interfere no curso desta.  

Devido ao cenário de reestruturação do ensino e a efervescência de movimentos que 

criticavam o tradicionalismo do ensino e da escola, como o movimento da escola nova, as 

                                                                 
63

 Uma concepção de educação que não hipoteque nem o presente nem o futuro do homem, que não constranja a 

sua vontade, a sua inteligência, a sua consciência dentro de um trilho com direção pré -fixada. Que seja pautada 

no princípio educativo do saber e do fazer unidos (o teórico e o prático, a práxis), voltada para promover o 

“desenvolvimento de uma concepção histórico-dialética do mundo para a compreensão do movimento e do 

devinir” (GRAMSCI, 1991, p. 130, grifo do autor), orientando para a vida de modo que “cada ‘cidadão’ possa se 

tornar ‘governante’ e que a sociedade o coloque [...] nas condições [...] de poder fazê -lo” (Ibid., p. 137). Que 

todos possam ser sujeitos [intelectuais de novo tipo] de sua ação social, ação esta capaz de se tornar um 

instrumento de intervenção na realidade, de modo a transformá-la. 
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ações e práticas inerentes à função de diretor escolar começaram a ser repensadas, sobretudo o 

aspecto meramente técnico, administrativo que compunham a centralidade das incumbências 

desse profissional. Assim, aos poucos, as questões ligadas ao âmbito pedagógico do ensino no 

processo de organização institucional, passam a ter sua relevância destacada (ANDREOTTI, 

2006). 

Em decorrência dessa mudança de concepções, a formação do diretor escolar começou 

a ser questionada. O Manifesto dos Pioneiros da Educação denota claramente essa questão ao 

salientar a relevância e a necessidade formação pautada em princípios mais sólidos como os 

aspectos filosóficos e científicos para a resolução de problemas da administração escolar. Nas 

palavras do próprio Manifesto:  

 

Esse empirismo grosseiro, que tem presidido ao estudo dos problemas pedagógicos, 

postos e discutidos numa atmosfera de horizontes estreitos, tem as suas origens na 

ausência total de uma cultura universitária e na formação meramente literária de 

nossa cultura (Manifesto dos Pioneiros In. Ghiraldelli, 1995, p. 55).  

 

Nesse sentido, embora os registros históricos não demonstre exatamente a formação 

exigida para ocupação do cargo de diretor escolar, uma vez que durante muitos anos as 

expressões contidas nas legislações apontavam para a exigência de um profissional 

qualificado e possuidor de experiência; nota-se que a formação existente naquele período não 

estavam pautadas no científico, mas no empirismo, isto quer dizer, que a prática concreta 

tinha como base apenas as experiências do saber fazer, sem fundamentações mais profundas 

que norteassem as ações no âmbito da administração da escola.  

De acordo com Santos (2002) a partir desse período algumas reestruturações foram 

realizadas nos cursos de formação de professores que passou a inserir a disciplina de 

Organização Escolar, visando formar o inspetor escolar, delegado de ensino e diretores 

escolares. Em 1934, com a criação da Universidade de São Paulo com a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, possibilitou a formação superior de professores de escola 

secundárias, que até o momento eram formados nos cursos existentes na escola normal. 

Surgiu, também, a cadeira de Administração Escolar, com dois anos de duração, constituindo-

se em especialização em administração escolar. 
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A partir de 1964, a legislação passou a dar maior ênfase aos cursos de formação do 

dirigente escolar. A licenciatura em Pedagogia atribuía muitos pontos para o ingresso, tanto 

para a promoção quanto para a remoção, o que também servia como base para o cargo de 

inspetor de alunos (SANTOS, 2002). Em suma, pode-se dizer que paulatinamente a categoria 

relacionada ao cargo de direção escolar passou por profundas modificações resultando na 

reestruturação do perfil desse profissional. 

Com o início do regime militar no Brasil a educação nacional passou por uma série de 

reestruturações influenciadas pelo caráter político e ideológico que orientava essa forma de 

governo. No âmbito organizacional, essa influencia foi notória ao fazer das instituições 

educativas um espaço hierarquizado, disciplinado, rígido e padronizado (CLARCK et al., 

2006).  

Contudo, compreende-se que a estrutura escolar que se perpetuou ao longo dos anos 

tenebrosos da ditadura civil-militar corresponde a um resultado que tem em sua fórmula a 

confluência de dois fenômenos, sendo um de ordem econômica (o incentivo por parte 

governamental no desenvolvimento econômico) e outro de base política (a reestruturação na 

forma de governo do Estado brasileiro), em que ambos resultam em desdobramentos sociais. 

A priorização do crescimento econômico no Brasil foi uma tentativa que se destacou a 

partir da década de 1930 e foi se consolidando como política dos governos que antecederam a 

ascensão dos militares ao poder. Ainda com Getúlio e posteriormente como Juscelino o 

antagonismo entre ações populistas e de incentivo ao crescimento da exploração do 

trabalhador foi uma constante. Nos governos militares, embora o lema fosse à segurança do 

Estado, ainda assim, os Chefes de Estado adotaram a continuidade no investimento na 

industrialização do país. O ritmo fabril favoreceu a adoção de novos mecanismos e posturas 

na condução das públicas de acordo com a lógica de mercado.  

Mediante a esse contexto, as instituições escolares passaram a adotar princípios 

inerentes ao mundo do trabalho como a racionalização de recursos, a relevância extrema dos 

processos e resultados, a ideia de subordinação, entre outras características inerentes ao 

mundo do trabalho. Paralelo a isso, os acontecimentos emergentes do cenário político do país, 

tendiam a necessidade de controle dos processos, inclusive no âmbito educacional. Dessa 

forma, acredita-se que o modelo organizacional da escola pública a partir da década de 1960 
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até início dos anos de 1990, foram influenciados por esses dois fenômenos, resultando em 

instituições educativas com enfoques repressivos, de submissão, racionalização, 

hierarquização, controle e padronização.  

Nessa direção, as escolas passaram a ser organizadas conforme a lógica utilizada nas 

empresas e, o diretor escolar, por sua vez, foi visto em situação análoga ao de gerente de 

instituição privada (CLARCK et al., 2006). Desse modo, as três funções principais do diretor 

escolar consistia em: autoridade escolar, educador e administrador (DIAS, 1973). 

 Além da analogia com o ramo empresarial, a figura do diretor escolar é vista como 

autoridade, como aquele que detém sozinho o poder de dar as coordenadas do trabalho, 

competindo aos demais integrantes da escola apenas seguir o que fora ordenado. Nota-se, 

também, a inflexibilidade da estrutura organizacional das instituições educativas, similar ao 

modelo político em vigências. Assim, pode-se dizer que as unidades escolares como 

instituições inseridas na sociedade sofrem os efeitos do contexto na qual faz parte. 

 De acordo com Saviani (2004) ao longo do período militar no Brasil, perpetuou-se a 

concepção de neutralidade científica, inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e 

produtividade, denominada de pedagogia tecnicista, em que defendia a reordenação do 

processo educativo, de forma que o tornasse objetivo e operacional. De forma idêntica ao que 

ocorrera nas fábricas, intentou-se a objetivação do trabalho pedagógico. Assim, enquanto na 

pedagogia tradicional o professor era o centro do processo de ensino, na escola nova eram os 

discentes, no tecnicismo o ponto fulcral é o processo, onde alunos e professores eram meros 

coadjuvantes.  

 Em síntese, considera-se que o papel do diretor escolar durante os anos de 1960 a 1990 

correspondia ao de organizar as instituições escolares de modo que atendesse as exigências do 

processo. Assim, pode-se dizer que as principais incumbências desse profissional estavam 

centradas em controlar e fiscalizar as atividades desenvolvidas no interior da escola, com 

intuito de assegurar a manutenção da ordem vigente.  

 Nessa direção, concorda-se com Clarck et al. (2006) quando afirma que não resta 

dúvidas de que muitas vezes o dirigente escolar foi cooptado pelo sistema econômico e 

político vigente, exercendo função equivalente ao de gerente de empresa, porém, em dados 

momentos esse agente educacional foi elemento de resistência ao regime instituído, atuando 
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simultaneamente como educador e administrador em favor da redemocratização da sociedade 

brasileira. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em face às apresentações descritas sobre a retrospectiva histórica da constituição do 

cargo de diretor escolar e as reformulações quanto ao perfil desse profissional que foi se 

desencadeando ao longo dos anos, observou-se que mesmo em meio às transformações 

ocorridas no cenário educacional, bem como os fenômenos que impactaram diretamente a 

função de dirigente escolar, ainda assim, algumas características se mantiveram estáveis e 

pouco questionadas até meados da década de 1980.  

Atributos como a autoridade suprema do diretor escolar dentro da instituição de 

ensino; o sistema de hierarquização presente na organização do sistema educacional, sobre 

tudo na escola; o caráter fiscalizador do dirigente escolar; a dualidade entre o âmbito 

administrativos e pedagógicos inerente ao fazer desse profissional, bem como a 

predominância daquele aspecto em detrimento a esse; a supremacia masculina nos cargos de 

direção escolar; e, o conglomerado de atribuições de ordens simétricas e assimétricas 

designadas ao gestor institucional; correspondem a aspectos que sofreram pouca variação ao 

longo da história da educação nacional.  

 No que tange as atribuições inerentes à função, chama atenção o fato de que desde o 

surgimento da figura de diretor escolar as incumbências são múltiplas e sempre com um 

caráter diferenciado, ou seja, o gestor escolar não é um profissional responsável por um único 

aspecto dentro da instituição, mas por dois âmbitos distintos – administrativo e pedagógico – 

que se desdobram em uma série de ações.  

No entanto, cada segmento requer a mobilização de conhecimentos e atitudes 

diferentes. Assim, considera-se que o cargo de diretor escolar desde a sua constituição abarca 

para si um conglomerado de atribuições-meios, isto é, atividades que fundamentam o 

desenvolvimento do ensino. 
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EFEITOS DE ALGUMAS POLÍTICAS LIBERALISTA NA EDUCAÇÃO 

 
Jhony Benevides (UFGD)64 

 

RESUMO: Esse ensaio teve por objetivo analisar alguns efeitos das politicas econômicas 
liberais nos níveis de educação básica e superior e caracterizar alguns princípios de 
meritocracia e inclusão. Alguns autores clássicos da sociologia e educação foram utilizados 

como referência para as análises. Procedimentos metodológicos: pesquisa classificada como 
exploratória; bibliográfica e com análise de conteúdo. Resultados: as políticas liberalistas têm 

feito a educação e os conhecimentos científicos beneficiar apenas pequena parte da 
humanidade, entretanto mudanças na educação podem mudar essas condições.   
 

PALAVRAS-CHAVES: Educação. Liberalismo. Políticas. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Rousseau em sua obra, Emilio, faz relevante critica a educação de sua época e propõe 

conselhos e diretrizes para melhorá-la: formar cidadãos humanizados, plenos e conscientes 

que pudessem contribuir no desenvolvimento social e politico onde viviam. Para alcançar esse 

ideal, uma das mais importantes contribuições do filósofo suíço foi à defesa da educação 

pública e de qualidade, que não enfatizasse somente os conteúdos técnicos, mas a total 

formação para a cidadania; para uma adequada convivência entre os semelhantes, que 

pudessem contribuir para o cumprimento do pacto de associação entre os homens: “O contrato 

social”. Essas condições ofereceriam bases fundamentais e legitimas para uma adequada vida 

em sociedade. 

A consolidação do atual modelo econômico capitalista liberal foi uma das principais 

barreiras para não se alcançar os ideais propostos pelo filósofo para um mundo mais humano.  

As revoluções industriais e a globalização possibilitam maior intercâmbio de produtos, 

informações e pessoas entre os mais diversos países, contudo esses progressos têm sido 

utilizados a favor da exploração econômica a nível global, permitindo que poucos: países, 

empresas e organizações se imponham perante outras nações. 
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         Países centrais por intermédio de grandes organismos internacionais ditam e regulam as 

politicas econômicas a nível global, que tem consequências em direitos sociais fundamentais, 

como a educação, na maioria dos países periféricos, que possuem economias e influências 

politicas menores. Os conhecimentos científicos e a educação que podem ser empregados para 

melhorar a convivência humana e a qualidade de vida, não estão sendo totalmente 

empregados para essa finalidade.  

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo possui caráter exploratório. De acordo com Gil (2010, p. 27): “As 

pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a construir hipóteses”. De acordo com o 

método empregado para coleta de dados a pesquisa classifica-se como bibliográfica. “A 

pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado, esta modalidade de 

pesquisa inclui material impresso, [...] bem como o material disponibilizado na internet”. 

(GIL, 2010, p. 29). Referente à técnica de análise de dados; o trabalho usou analise de 

conteúdo. Segundo Flick (2013, p.134): “A análise de conteúdo é um procedimento clássico 

para analisar materiais de textos de qualquer origem, de produtos da midia a dados de 

entrevistas”. 

 

3 LIBERALISMO 

 

Segundo Adam Smith (1985) o capital do qual advém o lucro deve ser sempre maior, 

esse modelo econômico liberalista foi adotado por grande parte dos países; seus pressupostos 

fundamentais são: a defesa da propriedade privada, a liberdade econômica, igualdade perante 

a lei e mínima intervenção do Estado.  O individualismo e a busca incessante por lucro 

agravam a exploração da classe dominada por meio do trabalho, o que resulta em graves 

desigualdades sociais e injustas distribuições das riquezas produzidas e acumuladas. 

 

O liberalismo pode se apresentar como uma concepção que interpreta a sociedade 

capitalista como composta por indivíduos igualmente livres e emancipados que 
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acumulam bens por força de sua capacidade empreendedora justificando as 

diferenças e desigualdades de posses pelas diferenças de talento e de empenho, 

ocultando a violência que sustenta estruturalmente a exploração do trabalho pelo 

capital, estendendo-se para o conjunto das manifestações da vida social (SAVIANI, 

2013, p.30). 

 

Conforme Marx e Engels (2007) argumentam, os cidadãos da burguesia dominam 

também como pensadores; regulam, desenvolvem e distribuem ideias e ideologias com intuito 

de garantir a manutenção e desenvolvimento de seus interesses. Devido às necessidades do 

mercado trabalho, são feitas modificações nos currículos do sistema escolar, não com objetivo 

de formar cidadãos críticos e autônomos, mas pessoas adestradas para trabalhar como mão de 

obra alienada. Nota-se que as disciplinas de formação humana, que possibilitam o pensamento 

e a reflexão crítica estão sendo retiradas dos currículos escolares. Um dos casos mais recentes 

é a na nova reforma do ensino médio, na qual foi sancionada que os conhecimentos de 

Filosofia e Sociologia não necessitam ser mais obrigatoriamente estudados nas escolas. 

A partir desses modos de intervenções politicas na educação, surgiram diversas 

correntes pedagógicas e autores que objetivam criticar, revelar fatos e intenções ocultas e 

propor mudanças e alternativas para as finalidades do ensino. Uma delas é a pedagogia 

histórico-critica, que se fundamenta nas ideais de autores como Karl Marx e Paulo Freire. “O 

que a pedagogia histórico-crítica se propõe é articular a educação escolar com a luta da classe 

trabalhadora pela superação do capitalismo e implantação do socialismo”. (Saviani, 2013, p. 

44). 

Muitos educadores também concordam com a Marx e Engels (2010) os quais afirmam: 

os homens são condicionados e produzidos pelas relações de produção e intercâmbio material 

em que vivem; os trabalhadores podem alterar as circunstâncias e o próprio educador deve ser 

educado. Aderem a essa pedagogia acima descrita, afirmam que a educação: é um ato politico, 

é determinada pela sociedade que está inserida, serve aos interesses fundamentais de uma 

classe ou outra e que ignorar esse fato é agir em conforme os interesses dos dominantes. 

Ressaltam que o professor é um dos principais responsáveis para despertar embates contra as 

injustiças sociais.  

Entretanto, Weber (2011) adverte, que tratar de questões politicas não é incumbência 

do professor, ele considera uma irresponsabilidade que o docente aproveite sua posição para 
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impor nos ouvintes ideias politicas, ou faze-los tomar posições sem que possam avaliá-las de 

forma autonôma. 

O professor cumprindo sua função em ser útil com seus conhecimentos cientificos, 

poderia estimular seus alunos a analisar sobre as distintas formas de organização, 

funcionamente e modelos politicos e as consequências desses às sociedades e ao cotidiano, 

mas não buscar que os estudantes apoiem e militem a favor de ideologias de um ou alguns 

partidos.  Fato que motiva alguns parlamentares a criar projetos lei como o da “Escola sem 

partido”, que constrange a liberdade de ensino. 

Marx e Engels (2010) ao analisar a exploração e desigualdades sociais, afirmam que o 

Estado foi concebido para assegurar a propriedade privada; que a classe dominante cria 

ideologias e aparelhos no Estado para manter e desenvolver seus interesses e evitar que a 

ordem social das classes antagônicas seja invertida.  

Com as revoluções industriais, a burguesia evoluiu sua forma de dominação, a 

globalização foi intensificada, possibilitando “ataques” dos capitalistas a uma escala 

planetária, buscando novos mercados para o consumo de seus produtos e também redução dos 

custos de produção pelo fracionamento na realização das diversas etapas produtivas nos mais 

diversos países. 

Alguns dos efeitos perversos que a intensificação da globalização desencadeia são:  

endividamento e empobrecimento dos países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento/emergentes, aumento da concentração de renda mundial, elevação do 

numero de morte por fome e desnutrição infantil, maior desigualdade e exclusão social, 

crescimento da precariedade de subempregos e desempregos, aumento de grandes negócios 

ilícitos: tráfico de armas e de pessoas (sobretudo mulheres e crianças), aumento das despesas 

mundiais com armamentos, alastramento da violência, racismo, xenofobia e terrorismo, 

elevação da degradação ambiental e catástrofes naturais, esgotamento de recursos naturais, 

homogeneização cultural, aumento do individualismo nas sociedades, perda de direitos sociais 

constitucionais, subordinação de lideres políticos ao poder econômico, entre outros.  

O modelo liberal capitalista passou por diversas crises, uma das graves foi a grande 

depressão de 1929. A partir da década de 1970 ele evoluiu para o modelo neoliberalista, o 
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qual intensificou ainda mais as buscas por lucros, atacando até mesmo os direitos sociais 

fundamentais. 

 

No que diz respeito às políticas sociais, a referência básica é igualmente o livre 

mercado. Os programas e as várias formas de proteção destinadas aos trabalhadores, 

aos excluídos do mercado e aos pobres são vistos pelos neoliberais como fatores que 

tendem a tolher a livre iniciativa e a individualidade acabando por desestimular a 

competitividade e infringir a própria ética do trabalho. Os seguros de acidentes de 

desemprego, as pensões e as aposentadorias são consideradas formas de constranger 

e de alterar o equilíbrio do mercado de trabalho (AZEVEDO, 2004, p. 13). 

 
Com as reformas no setor previdenciário, mudanças nas leis trabalhistas e limites de 

gastos públicos, sobretudo nas áreas de saúde e educação, constata-se que o Brasil vem 

sofrendo graves ataques dos direitos sociais constitucionais, adequando suas politicas sociais 

conforme as perspectivas neoliberais. 

4 LIBERALISMO E EDUCAÇÃO 

Os países centrais, sobretudo os mais desenvolvidos da América do Norte e Europa 

ocidental procuram, por intermédio de politicas liberais, manter, aumentar e perpetuar seu 

domínio econômico perante os países menos desenvolvidos e emergentes. Um setor 

estratégico, com elevada intervenção é a educação; regulam-na com os objetivos de aumentar 

a lucratividade de grandes empresas ou barrar reações que prejudiquem a livre circulação de 

capital.  

Soares (2007) afirma que o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) são os guardiões dos grandes credores internacionais, buscam reformar e adequar a 

politica interna das economias mais frágeis a abertura do capital globalizado; procuram acabar 

com características indesejáveis ao liberalismo como: protecionismo, excesso de regulação e 

intervencionismo estatal. Exigem também: liberalização financeira, privatização de empresas 

e serviços públicos. 

O Banco Mundial ao conceder créditos, exige em contrapartidas mudanças na política 

e economia doméstica dos países que contraem empréstimos. Há casos em que reformas 

econômicas de caráter estratégico para a adequação ao modelo neoliberal são mais 

importantes que o alivio da dívida. Os empréstimos contraídos, no inicio e meados do século 
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XX, pelo Brasil junto ao Banco Mundial, resultaram em graves efeitos nas áreas sociais e 

econômicas no país: 

  
Aumentou a concentração de renda: entre 1981 a 1989 a participação dos 50% mais 

pobres na economia diminuiu de 14,5 % para 11,2 %; os 10% mais pobres possuíam 

0,9% da renda nacional passaram a ter 0,7% no fim da mesma década. Aumentou da 

divida externa: transferência de recursos que o país fez ao Banco Mundial passou de 

64 para 145 bilhões entre 1980 a 1993. Diminuição da renda per capita: o salario 

mínimo real teve uma queda de 45,4% entre 1979 e 1992. Agravamento dos 

indicadores sociais: os brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza passaram de 

29% a para 39% ao longo do século XX. Queda no PIB (Produto Interno Bruto): 

caiu de 8,6% na década de 70 para 1.7% na década seguinte e ficou negativo nos 

anos 90. (SOARES, 2007, p. 37). 

 

Desde o último século, os investimentos, as politicas da educação vêm recebendo 

maior atenção e são colocados como essenciais nos rumos dos países em desenvolvimento e 

da economia mundial. Portanto, são alvos de diretrizes, politicas e avaliações de organizações 

mundiais que têm enorme influência nas áreas politicas e econômicas. A ênfase é colocada no 

aumento da qualidade educação básica, como fator de redução de pobreza e geração de renda. 

Embora, tais medidas e investimentos sejam fundamentais e apoiadas pelo Banco 

Mundial, FMI e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os 

investimentos e envolvimento dessas organizações não são suficientes para de fato por fim a 

pobreza e melhorar de forma total a educação dos países em desenvolvimento, que possuem 

baixos níveis de qualidades nos indicativos educacionais. 

Corragio65 afirma que tais medidas de intervenções e contribuições buscam apenas 

aliviar a pobreza, mas não acabá-la. E que por trás dessas assistências técnicas, financeiras e 

politicas para melhorar os sistemas educacionais, as grandes organizações e empresas 

procuram satisfazer as suas necessidades por trabalhadores qualificados, flexíveis, que 

possam adquirir novas habilidades, tendo em vista, que a capacidade de trabalho aumenta com 

a educação. Mesmo nos discursos políticos para as causas mais justa como, os problemas da 

educação feminina no oriente médio, têm oculto as intenções ambiciosas liberais. 

Criticas as formas de concepção de educação e necessidades de mudanças não é recente, 

já se advertia no século XVIII “Aprofundai todas as regras de vossa educação, vereis que 

todas estão erradas, principalmente no que diz respeito à virtude e os costumes”. 

                                                                 
65

  [199-?] 
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(ROUSSEAU, 1995, p.94). Hoje, elas são mais frequentes e fundamentadas em todos os 

aspectos, seja na escolha de conteúdos, formas de avaliação, metodologias de ensino, 

formação de professores entre outras variáveis educacionais. 

Smith (1985) também no século XVIII já questionava a responsabilidade do Estado 

para a educação, segundo esse autor, ela devia ser reformulada para atender os novos meios 

de produção. Com o desenvolvimento do liberalismo e posteriormente a sua evolução para o 

neoliberalismo a educação passou a ter grande atenção dos países mais desenvolvidos e das 

organizações internacionais, os objetivos das intervenções eram o desenvolvimento da mão de 

obra e manutenção da ordem social vigente. 

Fernandes (2000) aponta o excesso de valoração que os currículos escolares dão as 

inteligências logico-abstratas: matemáticas e linguísticas e o desprezo e negligência as outras 

inteligências: visual/espacial, cinestésica/corporal, musical, intrapessoal, interpessoal, 

naturalista e existencial. Essa ênfase na razão lógica, não conduz a formação e 

desenvolvimento pleno do cidadão. Permite o aumento do individualismo e enfraquecimento 

dos laços sociais e afetivos, contribuindo para que os alunos mal formados de ontem, tornem-

se os detentores dos poderes políticos e econômicos de hoje. 

 

5 LIBERALISMO E EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Se por um lado, correntes teóricas liberais, que fundamentam as politicas das grandes 

organizações internacionais, reiteram constantemente a necessidade de sólida formação 

básica, com qualidade em todos os países, por outro, os níveis mais elevados de educação são 

estimulados a ser regulados pelo livre mercado. Advogam que os fundos públicos deveriam 

ser canalizados para as formações básicas, os gastos públicos deveriam ser empenhados 

somente em casos pontuais em educação superior, quando se constatar a meritocracia aliada a 

dificuldades econômicas. 

 

Qualquer tipo de educação que se volte para o treinamento vocacional não deve, pois, 

ser subsidiada pelos fundos públicos, [...] em se tratando de meio de valorização do 

capital humano o ensino profissionalizante deve ser, portanto, totalmente privatizado. 

[...] são previstos, contudo oportunidades para que os indivíduos sem recursos, mas 

talentosos, possam valorizar esse tipo de capital. [...] nestes casos é proposto o 
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financiamento dessa formação mediante empréstimos públicos ou privados 

assumindo os beneficiários a responsabilidade de pagar a dívida quando começarem 

a colher os frutos da valorização do seu capital humano. [...] Concebe-se que a 

política educacional tal como outras políticas educacionais sociais, será bem 

sucedida, na medida em que tenha por orientação principal os ditames e as leis que 

regem os mercados, o privado (AZEVEDO, 2004, p. 16). 

 

No Brasil essas politicas começam a ser parcialmente adotadas, foi decidido 

recentemente na mais alta corte do país, que as universidades públicas brasileiras têm 

autonomia para cobrar taxas em cursos de especializações latu sensu. Indo ao encontro a 

tendências dos setores capitalistas neoliberais que veem no ensino superior um mercado de 

potencial lucratividade; como ocorre nos Estados Unidos, em que a grande maioria dos 

egressos de universidades, ao terminar os cursos, necessita pagar enormes dividas contraídas 

para financiar suas formações. 

 

6 MERITOCRACIA E INCLUSÃO  

 

No sistema liberalista, nas sociedades burocráticas, a meritocracia é muito valorizada. 

Riqueza, conquista de cargos em governos, acesso a melhores universidades e empregos 

frequentemente são relacionados ao mérito, aos esforços, as aptidões intelectuais e ao 

aproveitamento das oportunidades ao longo da vida. No entanto os privilégios e as condições 

econômicas e sociais favoráveis, que ajudam na preparação para o aproveitamento das 

oportunidades não são revelados ou reconhecidos pelas elites, como decisivos para determinar 

o sucesso de quem tem essas condições ou fracasso de quem não as tem.  

Smith (1985) afirma que embora uma pessoa que herda fortuna não necessariamente 

adquire poder, contudo as boas vantagens econômicas herdadas fornecem os meios para que 

ela conquiste primeiro, o poder de compra, depois outros poderes na sociedade.  

          Andrew Granato (2017), que é um especialista em Economia, graduado na universidade 

Stanford, devido a bolsas e ajudas financeiras que teve ao longo de sua vida, publicou em 

2017 o artigo: “The aristocracy that let me in”, o qual foi premiado, na revista de politica da 

mesma universidade, ele reafirmou que a meritocracia está criando uma nova elite 

aristocrática, contribuindo para o aumento das disparidades de renda entre ricos e pobres nos 

Estados Unidos e também reduzindo a mobilidade social.  Segundo o economista, as 
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universidades reconhecidamente conceituadas como Stanford e outras escolas tradicionais 

foram criadas para educar os filhos das antigas elites e para não serem conhecidas somente 

como sendo acessíveis por “patrícios”, tais instituições aderiram à meritocracia. A inclusão 

não é favorecida, quando predominam as politicas e princípios meritocráticos.  

Por sua utopia para a formação dos alunos e cidadãos, a obra Emilio foi uma das que 

mais serviram de referência para o desenvolvimento das politicas educacionais no mundo, ela 

não propôs nenhuma diretriz especifica quanto à inclusão. Contudo podemos constatar a 

posição do autor em relação ao tema.  “Eu não me encarregaria de uma criança doentia e 

caquética, [...] não quero saber de um aluno inútil a si mesmo e aos outros.” (ROUSSEAU, 

1995, p. 50). Proposições e politicas mais humanas foram debatidas e implantadas séculos 

mais tarde, como a declaração de direitos das pessoas com deficiências. 

Estudantes com deficiência somente nas ultimas décadas tiveram a garantia de terem 

os mesmo direitos à educação regular, importantes marcos foram à declaração de Salamanca e 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo. No mercado de trabalho existe a lógica lucrativa por trás de boas ações, pois a 

grande maioria das empresas só contratam pessoas com necessidades especiais para garantir 

beneficios fiscais. 

A diversidade da inclusão para Walton (2014) também deve considerar a dimensão de 

grupos potencialmente marginalizados, como os estudantes infratores, entretanto ao analisar 

esses problemas de inclusão de jovens considerados indisciplinados e com maus 

comportamentos; convém relacioná-los com os problemas econômicos e sociais desses 

estudantes; pois muitos pensam que a falta de soluções desses problemas é devido à atuação 

individual de professores, gestores e outros agentes educacionais; colocam essas questões 

como se tivessem origem e soluções nelas mesmas.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.   

 

Os efeitos da globalização, desenvolvimento cientifico e tecnológico e da maioria das 

politicas liberais na educação não têm sido utilizados para beneficiar toda a humanidade, 

apenas pequena parte dela. Pressupostos defendidos pelo liberalismo têm provocado maior 
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individualismo, competição, exploração e injustiças sociais e econômicas entre pessoas, 

sociedades e países. É preciso que a os métodos, valores, fundamentos e finalidades da 

educação sejam modificados com o objetivo de formar cidadãos plenos, humanos, 

competentes em todas as áreas, nas variadas inteligências, para compreender e intervir nos 

acontecimentos, nas questões econômicas e politicas locais, nacionais e globais. 

Por meio da educação as pessoas podem se tornar mais criticas, reflexivas e solidárias; 

o mundo será mais humanizado. Podem resistir e buscar por fim, ou pelo menos diminuir 

profundamente, as injustiças, desigualdades, explorações, imposições e todos os problemas 

derivados do excesso de riqueza material, que prejudica a convivência humana e as condições 

de vida. Tornar-se-ão sujeitos ativos da própria história. A educação pode desencadear e 

exaltar virtudes humanas como: bondade, solidariedade, compreensão, discernimento, 

coragem, amor, entre outros sentimentos humanos, por meio de básicos, rigorosos e variados 

conhecimentos científicos.  
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NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
 

Cristielly Campos da Silva (UFMS/CPAN)66 

Hellen Jaqueline Marques (UFMS/CPAN) 67 

 

RESUMO: Os debates em torno da qualidade da educação têm se tornado nos dias de hoje 

alvo de discussão no campo educacional, particularmente nas políticas que norteiam as 
propostas pedagógicas e o trabalho educativo. Com isso, este artigo teve como objetivo 

compreender o conceito de qualidade da educação difundido pelos organismos multilaterais. 
Para tanto foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico. Concluímos com 
esta pesquisa, que a qualidade da educação vem sendo difundida sob orientação da política 

neoliberal no qual a qualidade é manifestada através de índices de avaliação. Com isso, o 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos volta-se ao oferecimento de competências. 

Deixando de ser necessária a formação crítica e emancipação humana. Pois, na lógica do 
capital, um dos parâmetros para a qualidade na perspectiva neoliberal é a formação para o 
mercado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade da Educação. Avaliação. Política Educacional. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema escolar é o principal componente da apropriação do conhecimento em nossa 

sociedade, ainda que não seja o único. O mesmo deve mobilizar um conhecimento de 

qualidade, partindo do pressuposto de que a educação é necessária para a formação humana 

de todos os indivíduos. Sob esse aspecto, a educação deve ser garantida como direito de 

todos. No entanto, essa garantia nem sempre condiz com um ensino de qualidade.  
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A atual política neoliberal abandona a população carente e investe inadequadamente os 

recursos, desvalorizando a educação (além de outros setores sociais), deixando claro que o 

saber é de importância cultural não econômica (CHARLOT, 2007).  

O entendimento do neoliberalismo para com a formação educacional, de acordo com 

Giron (2012), leva apenas informação e o mínimo do conhecimento. A perspectiva neoliberal 

além de simplificar os conteúdos, traz uma visão da não responsabilidade do Estado quanto à 

aprendizagem do aluno e a responsabilização do próprio indivíduo, pois, este, ao se inserir na 

escola, deve guiar o ensino e assim garantir seu lugar na sociedade moderna, onde se 

sobressaem os ‘melhores’. 

Com isso, sabendo-se que a educação influencia e também é influenciada por políticas 

neoliberais, Giron (2012) afirma que o neoliberalismo abrange a marginalização social. Neste 

sentido, o individuo deixa de ser aluno para se tornar consumidor, para tanto, acaba por 

satisfazer o mercado e a economia mundial.  

De acordo com as novas políticas educacionais a prioridade de ensino é a 

competência, visto que ela está acessível à população devido ao seu principal divulgador, à 

mídia. Por se tratar de competência, a capacidade do cidadão não vem de seu diploma, vem de 

sua eficiência para atender o mercado de trabalho (SANTOS; MARQUES; PANIAGO, 2013). 

Diante destas considerações, nos atentamos para importância da discussão sobre a 

compreensão da qualidade da educação. Por este motivo, em relação ao direito educacional do 

aluno, da família, do professor e da escola, nos questionamos sobre em que consiste a 

qualidade da educação? O que nos levou a analisar o sentido e significado da qualidade da 

educação na perspectiva dos organismos multilaterais, em tempos de acirramento das políticas 

neoliberais. 

 

2 A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO NEOLIBERAL 

 

Se considerarmos a qualidade da educação como uma categoria de múltiplas 

determinações se torna difícil atribuir definição e qualificar a qualidade no processo 

educativo, pois, esta vai muito além da gestão ou da eficiência no mercado de trabalho. A 

educação é uma prática social e se diferencia de acordo com o curso histórico/cultural de cada 
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país. Deste modo, os países estabelecem suas diretrizes e bases com seus diferentes princípios 

e finalidades ao processo educativo, ampliando a dimensão da construção de uma educação de 

qualidade e seus significados (DOURADO, 2007). 

O sistema educacional tem apresentado o entendimento de qualidade como mérito, ou 

seja, a educação que é eficiente, eficaz e relevante consequentemente tem qualidade 

educacional. Do mesmo modo, [...] “se um objeto educacional não tiver relevância, 

efetividade, eficácia e eficiência, ele não exibe qualidade” (DAVOK, 2007, p. 513). No Brasil 

a qualidade tem se tornado o grande problema da educação, ganhando este um discurso 

superficial e propagado sem compreensão. Atribuir significado a qualidade tem se tornado 

não somente descritivo, pois, vem ganhando valores e programas de ações (CARVALHO, 

2004). 

  O uso da qualidade da educação, como bem salientam Santos e Shiroma (2014), tem 

se tornado um slogan que se refere a todo e qualquer projeto ou proposta educacional, cabe 

ressaltar, que os autores apresentam a concepção de qualidade ligada com a transmissão do 

conhecimento construído historicamente e com as avaliações externas de larga escala. 

 
Há casos em que este sentido de slogan, de palavra com aura, é muito mais evidente. 

Tomamos o exemplo da qualidade da educação. Atualmente, todo programa, toda 

política, toda pesquisa, toda reivindicação educativa é feita em nome da qualidade. É 

evidente que todos estão de acordo com tal aspiração. Contudo, citá-la sem mais e 

nem menos, é às vezes um recurso para não defini-la, ou seja, para não esclarecer 

em que consiste, que aspirações traduz. Remeter à expressão ‘qualidade da 

educação’, em vez de explicar seus diversos conteúdos e significados para diferentes 

pessoas e em diferentes posições ideológicas, é uma forma de pressionar um 

consenso sem permitir discussão (SANTOS; SHIROMA, 2014, p.27). 

 

Isto é muito claro na sociedade, este slogan é partilhado e aceito em um discurso que 

nem ao menos compreendem em que consiste, este uso do termo sem criticidade acabam por 

tornar algo ainda mais superficial e vazio. 

O discurso reproduzido é de que o conhecimento está acessível a toda população, 

porque vivemos em uma sociedade do conhecimento, mas, muitos reproduzem essa ideia sem 

nem ao menos saberem o seu real significado. Para Duarte (2008), o conceito de sociedade do 

conhecimento, traz em si algumas ilusões que camuflam o real entendimento da função da 
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sociedade e do conhecimento. Ganha esse nome por sua dimensão cultural, na qual, apresenta 

denominações idealistas e pós-modernas. 

  Segundo Giron (2012), a implementação dos ajustes neoliberais torna o ser humano 

um ‘mero consumidor’, desta forma, traz para a gestão da escola, afim de que suas ideologias 

de mercado fossem implantadas, o gerenciamento empresarial. O que reflete uma formação de 

qualificação para o trabalho e doutrinas de ideologias dominantes. Desta forma, o 

neoliberalismo traz para a formação do indivíduo outro enfoque, no qual o indivíduo não 

garante o lugar no emprego se não for qualificado.  O que leva Giron (2012), afirmar que, o 

reflexo da educação neoliberal é excludente, de modo que as políticas da educação passam ser 

direitos do consumidor.  

 
É nesse contexto, sob essas influências, que o ideário neoliberal foi incorporado às 

políticas educacionais, em especial as  políticas de avaliação. Em nome de uma 

qualidade questionável, a cultura de avaliação arraigou-se de tal forma nos últimos 

anos, que o currículo das instituições parece estar sendo forjado a partir dos critérios 

de avaliação (e de qualidade) estabelecidos  pelos sistemas de ensino 

(PACIEVITCH; SOHN; POSSOLI, 2011, p. 15065). 

 

A sociedade capitalista pauta na educação a qualidade de trabalhadores eficientes. 

Além disso, segundo Silva, Silveira e Ávila (2013),  o primeiro mandato do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva a cidadania e inclusão social ganham destaque e uma dimensão 

economica, onde gerar emprego é colaborar com a renda do pais ao mesmo tempo gerar 

inclusão social. Com isso, Davok (2007), traz a qualidade da educação como uma variante em 

seus significados, ou seja, esta é de acordo com o que se pretende proporcionar à sociedade. 

Neste contexto, as tentativas de definir parâmetros para a qualidade na educação têm 

se ampliado em âmbito internacional e nacional. No Brasil, desde 2005, temos o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) com o intuito de medir a qualidade do ensino 

nas escolas públicas (SOARES; XAVIER, 2013). Segundo Soares e Xavier (2013), o IDEB 

foi introduzido no Brasil em 2006, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que visa estudos na área da educação. O IDEB é uma 

ferramenta que indica a análise da qualidade da educação básica no Brasil e avalia a 

aprendizagem e seu percurso, mas também o processo de gestão e de ensino.  
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[...] a compreensão de aprendizagem assumiu um caráter cognitivista, de aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos, sobretudo os disciplinares, de forma que o 

desempenho dos estudantes nos testes padronizados foi apontado como o principal 

indicador de aprendizagem e, conseqüentemente, de qualidade (GUSMÃO, 2013, 

p.107). 

 

No entanto, a análise é decorrente somente da média e do número de aprovações nas 

escolas. Há uma melhora notória nos resultados quantitativos do IDEB, porém, no que se 

refere à qualidade, é isso que corresponde os números? Pois, os índices de escolaridade 

aumentam, mas, não necessariamente a qualidade do acesso ao conhecimento mais elaborado 

(SOARES; XAVIER, 2013).  

Atentos a essas avaliações, a avaliação da aprendizagem, segundo Machado (2012), 

leva os resultados às políticas educacionais como uma forma de direcionamento de suas 

ações. Neste caso, podemos citar a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) e o Banco Mundial que, cada vez mais, tem se interessado 

em financiar e elaborar projetos para a educação nos países em desenvolvimento.  Além do 

rendimento escolar e medidas políticas para a educação, também a Comissão Econômica para 

a América Latina e o Caribe (CEPAL)68 estabelece parâmetros para a aprendizagem 

(Dourado, 2007). 

Segundo Dourado (2007), estes organismos multilaterais têm como concepção de 

qualidade questões como rendimento e avaliação da aprendizagem. São organismos que 

influenciam sobremaneira as políticas educativas e propõem estratégias e ações que incidem 

diretamente nas diretrizes, currículos e trabalho educativo das escolas públicas de países como 

o Brasil. Sendo assim, há em curso a defesa de instituições que promovam essa qualidade, que 

tenham o status de escolas eficazes69 ou escolas com resultados destacáveis. “Algumas das 

                                                                 
68

 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), criada pelo Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas (ECOSCOC), em 25 de fevereiro de 1948, sendo esta uma das comissões econômicas 

da (ONU), que tem por objetivo promover o desenvolvimento social e sustentável. Criada para monitorar 

políticas para a promoção do desenvolvimento econômico e reforçar relações econômicas. Cabendo a mesma 

manter vínculos históricos/culturais com 44 comissão da America Lat ina e Caribe e 8 membros associados da 

Europa e America do Norte (CEPAL, 2013).   
69 Para Santos (2012), escola eficaz é aquela que se preocupa com o desempenho através de 
avaliações externas, que concilia eficácia e eficiência, e consequentemente gera meno s gastos 
públicos.   
 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 202 

condições ou características de escolas eficazes advêm de estudos sobre o processo de 

implementação das reformas educativas a partir dos anos de 1990” (DOURADO, 2007, p.20).  

Com a reforma do Estado nos anos 1990, as políticas pousam sobre a escola, 

responsabilizando professores, pais e a escola pelo desempenho dos alunos. Da mesma forma, 

fazem com que pais e alunos acreditem na ideia de mudança, a formação do cidadão 

responsável é aquela que o indivíduo se adapta às condições de trabalho, que tolera e busca 

alternativas para crises e mudanças do capitalismo (SANTOS, 2012).  

De acordo com Santos (2012), para construir a proposta neoliberal, a reforma do 

Estado nos anos 1990 foi necessária para estabelecer estratégias como a redução e 

desvalorização da administração pública, gestão gerencial, resultados e eficiência. “O que 

passa a ser valorizado, a partir de então, são os esforços empreendidos individualmente. A 

coletividade deixa de esperar pelo Estado e passa a contar com a força do individualismo 

meritocrático” (SANTOS, 2012, p. 79).  

A justificativa dada por reformadores para a realização de tais mudanças está pautada 

no surgimento de um novo modelo para a administração pública, estabelecido com base no 

gerencialismo, visando afastar aqueles que supostamente seriam os principais problemas do 

modelo de gestão anterior: corrupção, nepotismo, hierarquização, estabilidade funcional e 

burocratização. Em lugar do “antigo” modelo de gestão, o gerencialismo propõe a difusão e 

consequente incorporação à prática pedagógica de conceitos como eficiência, eficácia, 

liderança e avaliação de desempenho (SANTOS, 2012, p.76). 

A escola passa a se tornar o núcleo das políticas, sendo esta uma medida para 

incentivar a participação nas decisões em torno da educação, mesmo que essa participação 

seja ilusória (SANTOS, 2012). Desta forma, as escolas eficazes utilizam pilares como 

participação, formação do cidadão responsável, da autonomia e da descentralização.  

A escola eficaz é vista como um sinônimo de qualidade e deve comportar um conjunto 

de aspectos que darão condições para produzir bons resultados (DOURADO, 2007). Os 

resultados são encontrados nos testes e estes quem aferem a qualidade da educação, se os 

resultados forem bons, consequentemente resulta em qualidade da educação (GUSMÃO, 

2013).  
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A reforma gerencialista, eficaz e produtiva do Estado, possibilitou a materialização 

das políticas educacionais que iriam mediar os papéis do governo e da sociedade civil na 

gestão da escola (SANTOS, 2012). Com a reforma educacional, a classe hegemônica buscou 

produzir consensos entre professores, comunidade escolar e população em geral em torno da 

ideia de que a escola de qualidade seria aquela que adotasse novos mecanismos de gestão, 

aceitasse tacitamente as avaliações de resultados como estratégia de mensuração da qualidade 

da educação; em suma, que incorporasse, ao seu cotidiano, diretrizes das escolas eficazes 

(SANTOS, 2012, p.83).  

Para Santos (2012), a proposta gerencialista de melhorar a qualidade da educação, tem 

não só em seu conceito o problema, mas também em sua proposta prática. Pois, “[...] a 

qualidade da educação deve se pautar principalmente nos resultados, traduzidos em índices, 

exatamente porque desconsidera os processos que envolvem concepções, metodologias de 

ensino, formas de organizar o trabalho pedagógico” (SANTOS, 2012, p.84). Ou seja, o 

trabalho pedagógico é central nas políticas. É por meio dele que se busca implementar as 

políticas na atualidade  

De acordo com Gusmão (2013), a qualidade da educação é encarada como uma 

condição de acesso à escola. E este acesso deve garantir a conclusão da aprendizagem. Davok 

(2007) afirma que o sistema educacional tem apresentado o entendimento de qualidade como 

mérito, ou seja, a educação que é eficiente consequentemente tem qualidade educacional. Do 

mesmo modo, “[...] se um objeto educacional não tiver relevância, efetividade, eficácia e 

eficiência, ele não exibe qualidade” (DAVOK, 2007, p. 513). 

Assim, construir dimensões e definir fatores de qualidade para a educação e, 

sobretudo, para a escola, não requer apenas a identificação de condições mínimas, mas de 

condições que articulem a natureza da instituição aos objetivos educativos e à fase de 

desenvolvimento da vida das crianças, adolescentes e jovens (DOURADO, 2007, p.7).  

 

3 FERRAMENTAS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: QUE 

QUALIDADE É ESSA? 

 

A política educacional contemporânea não tem se preocupado com quem irá receber a 

política, com isso, tão pouco tem consultado a população para a elaboração da legislação. 
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Assim, à medida que o ensino se adequa ao setor empresarial, o conhecimento transmitido na 

escola, se torna distorcido. Com isso, os problemas que surgem se tornam resultados da má 

administração da gestão da educação (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005). Esses 

discursos têm como base as propostas dos Organismos Multilaterais (os documentos destes 

organismos não são as políticas em si, mas as representam).  

Os organismos multilaterais, como o Banco Mundial, e UNESCO, cada vez mais, tem 

se interessado em financiar e elaborar projetos para educação em países periféricos. Tendo 

como parâmetros de qualidade questões como rendimento e avaliação da aprendizagem 

(DOURADO, 2007).  

 Para a UNESCO, as demandas sociais também garantem melhores condições de vida 

para a população. Neste sentido, a qualidade da educação estaria atrelada à qualidade das 

relações sociais. No entanto, esta qualidade de vida está subjugada à manutenção das relações 

de dominação entre as classes, ou seja, à manutenção do sistema capitalista através dos 

discursos de equidade social e oportunidades.  

O que significa que cada um deve estar preparado para aproveitar as oportunidades 

que a vida lhe traz, e garantir seu aprendizado para atender às necessidades que estas 

oportunidades irão impor. Estes argumentos estão cada vez mais presentes em relatórios 

brasileiros. Isso porque, as influências dos Organismos Multilaterais fornecem bases e 

medidas que são recomendadas aos países emergentes, sendo o Brasil um deles (SHIROMA; 

CAMPOS; GARCIA, 2005).  

Deste modo, as avaliações de competências entram em cenário, pois oferecem índices 

como uma medida de mudar/adaptar o currículo para se inserir na economia global. Esta 

medida padroniza a formação dos cidadãos para os países. Consequentemente, na 

aprendizagem, orientam a eficiência dos resultados (SOARES, et al, 2008). Assim, para se 

atingir a qualidade da educação é necessária uma educação global, que, por sua vez deverá 

garantir a aprendizagem de competências para a formação do trabalhador.  

 

Para que os países em desenvolvimento tirem pleno partido destes benefícios – 

aprendendo com o manancial de ideias no nível global e através da inovação – é 

preciso que possam aproveitar o potencial da mente humana. E não h á melhor 

ferramenta que a educação para o fazer (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 1).  
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Ou seja, a educação global é que possibilita o desenvolvimento e o crescimento do 

país, pois, são nos indivíduos que a sociedade através do trabalho se mantém, e na educação 

global que são desenvolvidas as competências que formarão o consumidor, para sustentar o 

trabalho e capital. Uma das estratégias dessas novas políticas que visam o envolvimento ativo 

dos sujeitos é a avaliação em larga escala, que responsabilizam os sujeitos pelo resultado 

obtido.  

Nesta mesma perspectiva de avaliação em larga escala, Gusmão (2013) destaca o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)70, que segundo o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) tem por objetivo avaliar e 

contribuir para melhora da educação básica brasileira, e, por conseguinte levar à 

universalização do acesso à escola. Este elemento que oferece os dados que indicam o 

desempenho do aluno ajudam as políticas publicas em sua formulação ou reformulação 

(INEP, 2011). Ou seja, essas avaliações consolidam as estratégias da política na atualidade. O 

objetivo destas provas é de avaliar a qualidade do ensino, equidade, eficiência e nível de 

alfabetização (INEP, 2011).  

Essas provas são a compreensão da aprendizagem, o rendimento é a qualidade da 

educação e esses resultados são encontrados no Enem71, Pisa72 e Saeb como uma ferramenta 

para aferir a aprendizagem, ou seja, a qualidade da educação (GUSMÃO, 2013). Neste 

contexto, 

 

                                                                 
70

 O Saeb resulta em três avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb); Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Anresc/ prova Brasil); Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). Segundo o (INEP), a 

Aneb e a prova Brasil são realizadas bianualmente e a ANA anualmente.   
71

 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do 

estudante ao fim da educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de 

escolaridade. A partir de 2009 passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso no 

ensino superior (INEP, 2011).   
72

 O Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes - é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que 

se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O objetivo do Pisa é produzir 

indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países participantes, de modo a 

subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. Os resultados desse estudo podem ser utilizados pelos governos 

dos países envolvidos como instrumento de trabalho na definição e refinamento de políticas edu cativas, 

procurando tornar mais efetiva à formação dos jovens para a vida futura e para a participação ativa na sociedade 

(INEP, 2011).   
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[...] qualidade da educação articula-se a avaliação, na medida em que afirma que, em 

que pese a complexidade do termo, ela pode ser definida a partir dos resultados 

educativos expressos no desempenho dos estudantes. No entanto, ressalta que 

determinar os níveis de desempenho alcançados pelos estudantes, não é suficiente se 

não for acompanhado de análises mais exaustivas que ajudem a explicar estes 

resultados à luz das distintas variáveis que gravitam em torno do fenômeno 

educativo (DOURADO, 2007, p.10). 

 

Com isso, cabe ressaltar que o papel dos Organismos Multilaterais se volta para o 

crescimento econômico. Segundo Maués (2003), conciliam escola à empresa e seus conteúdos 

de ensino às exigências do mercado. Assim, o percurso das reformas favorece a 

descentralização e autonomia para atender o mercado de trabalho, com isso, a educação torna-

se a grande incentivadora do crescimento econômico tendo por objetivo o mercado 

globalizado (MAUÉS, 2003).  

Por conseguinte, as metas e ferramentas para formação de qualidade partem da 

avaliação em larga escala, das ferramentas gerenciais e do controle dos resultados (MEC). 

Estas metas são disponibilizadas pelo (MEC), pelos (PCNs) que objetivam critérios para cada 

período. Com isso, os Organismos Multilaterais estipulam metas que se tornam fim ao em vez 

de ser o meio (SANTOS, 2012).  

Além disso, Dourado (2007, p.11), afirma que o Banco Mundial e sua concepção de 

qualidade “volta-se, em geral, para a mensuração da eficiência e eficácia dos sistemas 

educativos, por meio, sobretudo, da medição dos processos de ensino e aprendizagem”. Com 

isso, conclui que a qualidade se garante por meio das avaliações e auxilio de insumos, 

portando as escolas livros, equipamentos tudo para uma educação de qualidade. Diante deste 

cenário, as políticas educacionais nacionais nos próximos anos ainda sofrerão impactos e 

deverão estar atreladas à alguns direcionamentos propostos pelas políticas em nível 

internacional. 

Não podemos deixar de considerar que a qualidade da educação trata-se de uma 

categoria de múltiplas determinações, que tem a necessidade de ser questionada por 

pesquisadores da área da educação, devido os valores ideológicos e políticos empregados. 

Neste sentido, é necessário questionar como essas concepções direcionam as políticas 

públicas educacionais e quais as medidas que têm sido tomadas para uma melhor eficiência e 

no alcance de uma educação de qualidade. 
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Segundo Fernandes, Akkari; Souza (2011), muitos estudos tratam qualidade da 

educação como um fator intra e extra-escolar, no qual seria fundamental para o sistema 

educativo: 

 

As dimensões extra-escolares que afetariam os processos educativos e os resultados 

escolares envolvem dois níveis: 1) a dimensão socioeconômica e cultural dos entes 

envolvidos – concerne à influência do acúmulo de capital econômico, social e  

cultural das famílias e dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem e, ainda, 

a necessidade do estabelecimento de políticas públicas e projetos escolares para o 

enfrentamento de questões como fome, drogas, violência etc.; 2) a dimensão dos 

direitos dos cidadãos e das obrigações do Estado – que faz referência à ampliação da 

obrigatoriedade da educação básica; à definição e garantia de padrões de qualidade, 

incluindo a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; à 

definição e efetivação de diretrizes nacionais para os diferentes níveis etc 

(FERNANDES; AKKARI; SOUZA, 2011, p. 78). 

 

Com isso, o fator intra-escolar levaria a outra dimensão sendo esta na gestão e na 

organização, que segundo os autores, incluem: 

 

1) Nível do sistema: condições de oferta de ensino. Refere-se, dentre outros 

aspectos, à garantia de instalações gerais adequadas aos padrões de qualidade 

definidos pelo sistema nacional de educação em consonância com a avaliação 

positiva dos usuários. 2) Nível da escola: gestão e organização do trabalho escolar. 

Trata da estrutura organizacional compatível com a finalidade do trabalho 

pedagógico. 3) Nível do professor: formação, profissionalização e ação pedagógica. 

Relaciona-se ao perfil docente (titulação/qualificação adequada ao exercício 

profissional), às formas de ingresso e condições de trabalho adequadas e às políticas 

de formação e valorização do pessoal docente. 4) Nível do aluno: acesso, 

permanência e desempenho escolar. Refere-se ao acesso e às condições de 

permanência adequadas à diversidade socioeconômica e cultural, e à garantia de 

desempenho satisfatório dos estudantes. Considera a visão de qualidade entre pais e 

estudantes e as práticas de processos avaliativos centrados na melhoria das 

condições de aprendizagem que permitam a definição de padrões adequados de 

qualidade educativa (FERNANDES; AKKARI; SOUZA, 2011, p.78-79). 

 

Estas dimensões intra e extra-escolar segundo Fernandes; Akkari; Souza (2011), é o 

que garantiria a consolidação da educação de qualidade para todos. Ao mesmo tempo, os 

autores descrevem a dimensão das condições de trabalho que afetam, por conseguinte o 

ensino que tem a oferecer, sendo este um dos fatores que também afetariam a qualidade da 

educação. 
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Enquanto pesquisadores e professores devemos estar atentos e buscar compreender 

como se efetiva, na realidade escolar a qualidade da educação ao mesmo temo o que está por 

trás da qualidade que vem sendo defendida nas políticas educacionais internacionais e 

nacionais.  Pois, as informações e os documentos de políticas educacionais estão disponíveis, 

mas há de acordo com Shiroma; Campos; Garcia (2005), uma carência de conceitos teóricos 

para analisa-los, pois, estas políticas abrem espaço à ambiguidade de significados e as 

consequências são atribuições diversificadas do assunto.  

Nesta perspectiva, destacamos os objetivos e os princípios da comissão da UNESCO, 

que postulam que o sistema educativo deve fornencer bases de uma cidadania para 

socialização e adaptação à sociedade da informação. Para isso, a comissão indaga que a escola 

deve estar preparada para acompanhar as inovações da vida privada e profissional, e, para 

tanto, os indivíduos devem aprender a aprender (DELORS, 1999). Nessa perspectiva o 

cidadão deve viver em harmonia, em compreensão mútua, alegando a comissão ser essa a 

carência do mundo (DELORS, 1999). Por este motivo, a comissão da UNESCO estabelece 

quatro pilares que sustentam o lema aprender a aprender e considerados bases de educação ou 

elementos básicos para a formação do bom cidadão: aprender a viver, aprender a conhecer, 

aprender a fazer e aprender a  ser (DELORS, 1999). 

Os pilares do aprender a aprender trazem importantes consequências para a educação e 

o trabalho pedagógico do professor, pois, são mais importantes as aprendizagens que o 

indivíduo adquire sozinho, ao longo da vida, do que aquelas provenientes da transmissão de 

conhecimentos por parte do professor (DUARTE, 2006). O lema aprender a aprender 

“contribuiria para o aumento da autonomia do indivíduo, enquanto aprender como resultado 

de um processo de transmissão por outra pessoa seria algo que não produziria a autonomia e, 

ao contrário, muitas vezes até seria um obstáculo para a mesma” (DUARTE, 2006, p. 36). 

Duarte (2006, p. 36) afirma que, 

 

[...] trata-se do fato de que as pedagogias do “aprender a aprender” estabelecem uma 

hierarquia valorativa na qual aprender sozinho situa se num nível mais elevado do 

que a aprendizagem resultante da transmissão de conhecimentos por alguém. Ao 

contrário desse princípio valorativo, entendo ser possível postular uma educação que 

fomente a autonomia intelectual e moral através justamente da transmissão das 

formas mais elevadas e desenvolvidas do conhecimento socialmente existente. 
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A perspectiva do aprender a aprender está diretamente associada à ideia de que o 

conhecimento está acessível a toda população, porque vivemos em uma sociedade do 

conhecimento, mas, muitos reproduzem esse discurso sem nem ao menos saberem o seu real 

significado. Para Duarte (2008), o conceito de sociedade do conhecimento, traz em si algumas 

ilusões que camuflam o real entendimento da função da sociedade e do conhecimento. Ganha 

esse nome por sua dimensão cultural, na qual, apresenta denominações idealistas e pós-

modernas. 

 A sociedade do conhecimento é ilusória e sua mobilização, sua construção subjetiva, 

incorpora a utilidade do conhecimento no discurso de qualidade. Assim, o conhecimento não 

é de modo verdadeiro, o que se conhece é um conjunto de culturas, sendo estas não 

diferenciadas quanto aos seus objetivos e contribuições à formação dos indivíduos 

(DUARTE, 2008). 

As consequências se agravam quando responsabilizamos cada indivíduo em alcançar 

os conhecimentos necessários para sua participação na sociedade, para sua própria 

sobrevivência. O que está também atrelado à política neoliberal de desresponsabilização 

social. A ideia de que os avanços da globalização tornam o conhecimento acessível a toda 

população, segundo Duarte (2008), é uma função ideológica para enfraquecer as críticas ao 

capitalismo.   

 

[...] a educação deve preparar os indivíduos para acompanharem a sociedade em 

acelerado processo de mudança, ou seja, enquanto a educação tradicional seria 

resultante de sociedades estáticas, nas quais a transmissão dos conhecimentos e 

tradições produzidos pelas gerações passadas era suficiente para assegurar a 

formação das novas gerações, a nova educação deve pautar-se no fato de que 

vivemos em uma sociedade dinâmica, na qual as transformações em ritmo acelerado 

tornam os conhecimentos cada vez mais provisórios, pois um conhecimento que 

hoje é tido como verdadeiro pode ser superado em poucos anos ou mesmo em 

alguns meses. O indivíduo que não aprender a se atualizar estará condenado ao 

eterno anacronismo, à eterna defasagem de seus conhecimentos (DUARTE, 2006, p. 

37). 

 

Neste cenário também se encontra o professor, que, por sua vez, também deve se 

responsabilizar por sua própria formação e garantir a qualidade do ensino. Que, conforme 

apontamos na seção anterior, é medida de acordo com os índices da educação. Ou seja, a 
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responsabilidade é individual, mas a cobrança e exigências são impostas pela organização 

social. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se considerarmos a qualidade da educação como uma categoria de múltiplas 

determinações, se torna difícil atribuir definição e qualificar a qualidade no processo 

educativo, pois esta vai muito além da gestão (DOURADO, 2007).  Ou seja, a qualidade é 

uma das categorias que não só engloba conteúdos que devem ser ensinados, pois envolve 

estrutura física da escola, condições sociais dos alunos, individualidade do aluno, formação de 

professores etc. Essa categoria é um conjunto de relações que determinam o que formam a 

qualidade da educação. Assim ao mesmo tempo em que a escola influencia na forma da 

organização social ela também é influenciada (DOURADO, 2007). 

Desta forma, tanto o aluno quanto o professor não estão “preparados para viver nessa 

sociedade capitalista”, isso fica claro quando a perspectiva econômica no sistema educacional 

tem prevalecido, não há a preocupação com a formação dos indivíduos e sim com a ideologia 

ilusória produzida do capitalismo (GATTI, 2008).  

 

Observada pela função social, a educação de qualidade se realiza na medida em que 

logre preparar o indivíduo para o exercício da ética profissional e da cidadania. 

Supõe, ainda, educá-lo para compreender e ter acesso a todas as manifestações da 

cultura humana; do ângulo puramente pragmático, a educação de qualidade se 

resume ao provimento de padrões aceitáveis de aprendizagem para inserir o 

indivíduo – como produtor-consumidor – na dinâmica do mercado (FONSECA, 

2009, p. 154). 

 

Ou seja, a sociedade capitalista quer que a educação de qualidade forme consumidor e 

produtor, como bem salientou Fonseca (2009).  

A contradição está muito presente nos textos hoje em dia. A linguagem utilizada e as 

finalidades da educação precisam ser analisadas com mais criticidade para desfazer a camada 

ilusória presente nos documentos, que muitas das vezes se tornam caminhos de políticas 

educacionais. 
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Assim concluímos que a educação deve contribuir para enfrentar e superar o modo 

capitalista de produção. Tendo em vista que esta à medida que é influenciada pela nossa 

organização social também a influencia. 
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RESUMO: O presente trabalho visa aprofundar a temática Gestão da Educação Infantil nas 
Creches. Nesse sentido, tem como objetivo pesquisar as especificidades da gestão nesta etapa 

educacional. O tema não possui muitos estudos na área de Gestão e da Educação Infantil, por 
isso é relevante pesquisá-lo. Esse trabalho é de caráter qualitativo e sua metodologia se deu 
por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo num Centro Integrado de Educação 

Infantil no município de Naviraí, interior do Mato Grosso do Sul. Os resultados obtidos 
demonstram que os gestores participantes possuem clareza em relação a especificidade da 

Gestão nas Creches, e na maioria das vezes as dificuldades dessa gestão estão centradas na 
mediação de conflitos entre os membros da comunidade escolar. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão. Educação Infantil. Gestão Democrática. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente não há muitas pesquisas voltadas para a especificidade da gestão na 

educação infantil nas creches. O que podemos notar é que mesmo entre os pesquisadores da 

área de gestão escolar e educação infantil, a nível nacional, não são muito publicadas questões 

relacionadas a esse tema. Comumente encontramos pesquisas voltadas para a gestão escolar 
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de anos iniciais e anos finais. (CAMPOS et al. 2012). Dessa forma, o estudo se torna 

importante para podermos ter clareza a respeito das especificidades que devem ser trabalhadas 

nas Creches. 

Em nossa pesquisa, buscamos responder as seguintes problemáticas: O que se 

entende por gestão escolar? Qual a especificidade da gestão na educação infantil nas creches? 

Quais as dificuldades encontradas na gestão das creches? Quais mudanças são necessárias na 

gestão da educação infantil nas creches? 

Buscamos responder algumas indagações, no entanto, percebemos que novas 

problemáticas foram surgindo no decorrer da pesquisa. Dessa forma, foi necessário buscar 

aprofundar nossos conhecimentos por meio da leitura e discussão de textos científicos, com 

intuito de poder oferecer soluções a esse problema e ainda poder alcançar o objetivo de 

investigar a especificidade da gestão na educação infantil nas creches, bem como caracterizar 

a educação infantil e buscar discutir os conceitos e as relações de gestão educacional e gestão 

escolar. Propomo-nos ainda conhecer a realidade da gestão na educação infantil na creche, por 

meio de um questionário aplicado a uma gestora\diretora. 

O presente artigo está organizado da seguinte forma: na primeira parte discorremos 

sobre as características da educação infantil. Num segundo momento, abordamos as 

concepções de gestão educacional e gestão escolar e as relações existentes entre elas. Num 

terceiro momento, discutimos a especificidade da gestão na educação infantil nas creches. 

Também apresentamos as metodologias que foram utilizadas para a coleta e análise de dados. 

De modo geral, os resultados da pesquisa apontam poucas produções e formações na 

área, bem como a falta de in/formação de alguns gestores do Município de Naviraí no que diz 

respeito a Gestão da Educação Infantil nas Creches e dificuldade de intermediar conflitos 

internos. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Quando voltamos nosso olhar ao passado perceberemos que o mundo passou por 

mudanças e transformações profundas causadas pelo advento do capitalismo, este último, por 

sua vez, impôs novas configurações ideológicas, políticas e econômicas, como por exemplo, a 
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forma de conceber a concepção de criança e a criação da Educação Infantil (LAZARETTI, 

BARBARA, 2008). 

O atendimento as crianças passou por um longo período da história, atrelado de 

transformações sociais, incluindo a expansão da industrialização e a reorganização das 

estruturas familiares. Com isso, resulta em necessidades da criação e espaços institucionais 

para o atendimento delas. (LAZARETTI, BARBARA, 2008). 

Segundo Saviani (1991 apud LAZARETTI, BARBARA, 2008) com o advento da 

sociedade e a exigência do acesso à escolarização, assistimos conjuntamente a isso, um 

fenômeno chamado hipertrofia da escola, 

 

A escola é também, na situação atual, hipertrofiada tanto vertical como 

horizontalmente. Em sentido vertical, há não apenas a tendência a ampliar o tempo  

de escolaridade do 2º grau para a universidade, da graduação para a pós -graduação 

e, assim por diante, como também a ampliá-la, antecipando seu início. Daí a 

reivindicação mais ou menos generalizada de educação escolar para a fase anterior à 

idade propriamente escolar. A chamada educação pré-escolar ou educação infantil é 

requerida hoje não mais em termos de apenas um ou dois anos, correspondentes ao 

antigo curso pré-primário, mas desde o zero ano [...]. Há, pois, uma tendência a 

hipertrofiar a escola, a ampliar a sua esfera de ação educativa, reduzindo os demais 

espaços. A própria família, em lugar de requerer para si a exclusividade da 

educação, na primeira infância, tende a exigir a educação escolar desde a mais tenra 

idade; se possível, desde o nascimento. Além desta extensão vertical, há a 

horizontal. Reclama-se a ampliação da jornada escolar. Pretende-se que as crianças 

não fiquem apenas três horas por dia na escolar, mas sim seis, ou até oito horas. Em 

suma, reivindica-se a escola de jornada integral (SAVIANI, 1991, p. 99 apud 

LAZARETTI; BARBARA, 2008, p. 03-04). 

 
Ao voltarmos nosso olhar para o século XIX veremos que o cuidado da criança era 

baseado nas necessidades postas pelo capitalismo devido à demanda de trabalho feminino. Em 

relação ao Brasil, o atendimento de crianças para as mães que trabalhavam era quase nulo, em 

decorrência disso, muitas crianças sofriam por abandono, violência e marginalidade. Dessa 

forma, inciativas isoladas de proteção à infância começaram a emergir como forma de 

solucionar esses problemas sociais. Assim, nasce a necessidade da criação de uma instituição 

que se preocupe com a educação da infância (LAZARETTI, BARBARA, 2008). 

A Educação Infantil surge no Brasil com caráter assistencial e caritativo, consta-se 

que a história da Educação Infantil não denota preocupação com as especificidades de 

trabalho educativo, mas sim um atendimento voltado para as demandas das transformações 

advindas da sociedade (LAZARETTI, BARBARA, 2008). 
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No Brasil, a Educação Infantil vem se destacando desde as décadas de 1990. Essa 

etapa da educação está permeada por debates de todos os gêneros, tais como: “no plano das 

políticas públicas, nos espaços acadêmicos, nas instituições de atendimento, entre outros 

momentos e lugares”, afirma Lazaretti e Barbara (2008, p. 02). Esses debates trazem à tona o 

atendimento e a discussão sobre a especificidade do trabalho na Educação Infantil 

(LAZARETTI; BARBARA, 2008). 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 reconhece a educação de crianças de 

zero a cinco anos, como um direito do cidadão, dever do Estado e uma opção da família, 

amparada na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9394/96, que foi aprovada em 20 de 

Dezembro de 1996, estabelecendo nos artigos 29 como a primeira etapa da educação básica, 

com finalidade do desenvolvimento integral da criança até os seus seis anos, relacionada aos 

seus aspectos psicológicos, físicos, social, intelectual, devendo ser oferecida nas creches ou 

entidades para crianças de até três anos, conforme o art. 30 (LAZARETTI, BARBARA, 

2008). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) destacam que:  

 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se 

caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 

crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 

regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 

submetidos a controle social. É dever do Estado garantir a oferta de Educação 

Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção (BRASIL, 2010, p. 

12). 

 

O trabalho com a Educação Infantil é distancia-la do modelo escolar, sendo 

denominado por pedagogia da infância, no qual expõe o sentido de podar o ensino do 

professor como figura que passa conhecimento para as crianças, estando filiada aos 

movimentos construtivista, escola novistas e pós-moderno, no qual é aprender a aprender 

sozinho é mais importante do que aprender através da transmissão do conhecimento do 

professor, pois a criança deve atribuir seus próprios significados de mundo, por meio de um 

trabalho lúdico com sinônimo de prazer e liberdade a realização de atividades. 

O papel do professor na instituição de educação Infantil é: 
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[...] essencial nos processos de aquisição dos saberes rudimentares, da cultura 

universal historicamente acumulada, pela criança, no qual cada novo ser humano 

precisa reproduzir para si, tornando-os órgãos da sua individualidade. É justamente 

o professor o mediador da relação da criança com o mundo que ela precisa conhecer, 

uma vez que os objetos da cultura se concretizam com seu uso social, essa 

reprodução desses bens culturais é garantida pela tarefa que o professor deve realizar 

(LAZARETTI, BARBARA, 2008, p. 07). 

 
Dessa forma, a Educação Infantil, é um fator histórico-cultural, concentrado na 

Educação Básica e suas especificidades é igual a qualquer outro nível, deve ser uma educação 

de qualidade, pautada na cultura, saberes, e com mediação de professor na zona de 

desenvolvimento proximal, pois na aprendizagem a criança não é capaz de realizar atividades 

sozinhas, mas é capaz de atribuir uma relação de proximidade com um parceiro ou com o 

próprio professor a modo de conseguir realizar a atividade. Dessa forma, o papel do professor 

em contribuir para a aprendizagem da criança precisa provocar mudanças no processo de 

humanização, através da cultura letrada e saberes elaborado que resultará em uma formação 

humanizada, através de uma aprendizagem consistente (LAZARETTI; BARBARA, 2008). 

 

3 A CONCEPÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 

 

É importante ressaltar que a relação entre gestão e administração aconteceu a partir 

das mudanças do trabalho que refletiu muito dentro das instituições de ensino. Antes da 

existência do capitalismo havia somente a força de trabalho dos próprios proprietários rurais, 

os mesmos usufruíam da sua própria produção. Porém, com o surgimento do capitalismo e 

das indústrias uma só pessoa passou a fiscalizar todo o trabalho realizado dentro das mesmas, 

com o tempo esse indivíduo passou a ser chamado gerente (FLORES; TOMAZETTI, 2012).  

Dessa forma, um único capitalista delimitava ordens a um grupo de pessoas e 

mediava todo o trabalho, ele fornecia as matérias primas e os instrumentos de trabalho. 

Juntamente com essa demanda do capitalismo, foi surgindo novas formas de trabalho e de 

organização, fazendo com que o trabalho fosse dividido por etapas, assim um só indivíduo se 

especializaria em apenas uma atividade, rendendo mais a produção (FLORES; TOMAZETTI, 

2012). 
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Contudo, a transição do mundo industrial para o mundo pós-industrial veio à tona na 

educação, trazendo a globalização da economia impulsionada pelo desenvolvimento 

tecnológico. As economias tornaram-se dependentes de todo capital, surgindo um novo mapa 

econômico mundial. A partir de então, todos os avanços tecnológicos apareceram para que o 

capital girasse mais rápido. Porém necessitava de pessoas com formação e domínio de todas 

as informações que estariam sendo lançadas no meio tecnológico. Nesse sentido, a educação 

ocuparia um papel importante, o de formar indivíduos para o modo de produção capitalista e 

construção de sociedade (FLORES; TOMAZETTI, 2012). 

No Brasil, a gestão educacional começou a aparecer a partir da década de 1990, e 

veio para acabar com todo enfoque que se limitava somente a administração em geral, pois se 

constituiu com uma alteração do paradigma, que futuramente seria designada por gestão 

democrática. No entanto, a educação ainda carrega um pouco do que era o modelo de 

administração geral, que tanto predominou nas instituições de educação (FLORES; 

TOMAZETTI, 2012).  

A gestão educacional no Brasil prevê que cada sistema tem o papel de desempenhar 

suas atividades educacionais. Dessa forma, quando nos referimos à educação básica, 

entendemos que o Distrito Federal, o Estado e o Município tem o dever de oferta-la. Nesse 

sentido, o governo federal é quem define e assegura as grandes linhas do projeto educacional 

do país (VIEIRA, 2007). 

Por fim, a organização da gestão educacional no país passou a ser distribuída de 

maneira que todos os entes federados participassem da gestão da educação, assim, fica a 

encargo da União o Ensino Superior, dos Estados o Ensino Médio e Ensino Fundamental e os 

Municípios Ensino Fundamental e Educação Infantil (BRASIL, 1988).  

 

4 A CONCEPÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR 

 

Segundo Campos e Silva (2009), o conceito de gestão passa a ser incorporada pela 

sociedade a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206. Ele 

retrata também que 
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A gestão escolar vai além do sentido de mobilizar as pessoas para a realização eficaz 

das atividades, pois implica intencionalidade, definição de um rumo, uma tomada de 

decisão diante dos objetivos sociais e políticos de uma escola (CAMPOS; SILVA, 

2009, p. 1865). 

 

A gestão e a organização escolar visam racionalização dos recursos disponíveis na 

escola, sejam eles, humanos, materiais, financeiros e intelectuais, contemplando o interior e o 

exterior da comunidade escolar (BURAK; FLACH, 2011). 

Segundo Burak e Flach (2011, p. 3) “um dos objetivos da gestão escolar é garantir as 

condições para o oferecimento de um ensino de qualidade a todos os membros da comunidade 

escolar”, mas a gestão escolar vai além da racionalização de recursos, pois envolve 

“intencionalidade, definição das metas educacionais e posicionamento frente aos objetivos 

educacionais, sociais e políticos (...)” (SCHNECKENBERG, 2007, p. 09 apud BURAK; 

FLACH, 2011, p. 03), assim, tenta contribuir com uma formação de cidadãos capazes de 

interagir com o mundo (BURAK; FLACH, 2011). 

A gestão escolar pode ser dividida em três partes, funcionando interligadas, de modo 

integrado ou sistêmico: Gestão escolar: Estabelece objetivos para o ensino, gerais e 

específicos; Gestão administrativa: Cuida da parte física, do prédio da escola e os 

equipamentos e materiais que a escola possui; Gestão de recursos humanos: é responsável por 

lidar com as pessoas, mantê-las satisfeitas com o trabalho, rendendo o máximo em suas 

atividades (NELSON, 2010). 

A partir das exposições acima podemos afirmar que há uma relação entre gestão 

educacional e escolar, tendo em vista que: 

 

[...] a gestão educacional refere-se a um amplo espectro de iniciativas desenvolvidas 

pelas diferentes instâncias de governo, seja em termos de responsabilidades 

compartilhadas na oferta de ensino, ou de outras ações que desenvolvem em suas 

áreas específicas de atuação. A gestão escolar, por sua vez, como a própria 

expressão sugere, situa-se no plano da escola e diz respeito a tarefas que estão sob 

sua esfera de abrangência (VIEIRA, 2007, p. 63). 

 

Dessa forma, entendemos que a “política educacional está para gestão educacional 

como a proposta pedagógica está para a gestão escolar” (VIEIRA, 2007. p. 63). E ainda 

podemos alegar que a gestão educacional está numa esfera macro, enquanto a gestão escolar 
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está na esfera micro. Podemos ainda afirmar que a “razão de existir da gestão educacional é a 

escola e o trabalho que nela se realiza” (VIEIRA, 2007, p. 63).  

Na gestão educacional, de acordo com Vieira (2007, p. 11) são as “orientações e 

definições gerais que dão substância às políticas educativas, assim como o planejamento, o 

acompanhamento e a avaliação”. E quem se encontra no campo da gestão escolar está mais 

voltada para o lado de ensinar e aprender, dessa forma, nessa gestão encontra-se professores, 

alunos, funcionários da escola, pais, e toda a comunidade que se encontra geograficamente 

próximo da escola (VIEIRA, 2007). 

De acordo com Vieira (2007) há problemas de comunicação entre os dois tipos de 

gestões, muito pode, precisa e deve ser feito para que haja uma aproximação entre essas duas 

áreas, afinal, ambas têm um objetivo em comum – a educação como um direito de todos e a 

formação de um cidadão qualificado e crítico para atuar na sociedade.  

Nessa perspectiva, em relação a participação dos funcionários, professores, alunos, 

pais e toda a comunidade escolar podemos deduzir que esse tipo de gestão valoriza a 

democracia que envolve a todos, logo podemos dizer que há uma gestão democrática.  

Segundo Vieira (2007) a gestão democrática se tornou um dos temas mais discutidos 

pelos educadores, e tem se encontrado nas escolas desde o início dos anos 1970 e foi se 

moldando nos meados de 1980. Foi a partir da Constituição Federal de 1988 que a gestão 

democrática se tornou lei dentro das escolas públicas. Esta gestão foi estabelecida a partir de 

leis que determina o valor público como: 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996 apud VIEIRA, 2007, p.64). 

 

 A partir disso, é de se considerar que dentro das instituições públicas necessita-se dos 

profissionais da educação, do envolvimento da escola e da comunidade escolar fazendo parte 

do Projeto Pedagógico Político (PPP) e dos conselhos da escola. Dessa forma, há uma 

autonomia em relação as suas especificidades e formas de operacionalização do ensino, 

sabendo que, a gestão democrática faz parte da vida escolar cotidiana (VIEIRA, 2007). 
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A gestão democrática tem como princípio e maior característica a participação, que 

associa as pessoas nelas inseridas e podendo decidir os caminhos a serem percorridos pela 

instituição, tudo isso em ação conjunta (LUCK, 1981 apud VIEIRA, 2007). Dessa forma 

nasce um processo novo de escola compromissada com a sociedade. Sendo assim, a 

participação da comunidade nas escolas, 

 

[...] caracteriza-se por uma força de atuação consistente pela qual os membros da 

escola reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na dinâmica dessa 

unidade social, de sua cultura e dos seus resultados. Esse poder seria resultante de 

sua competência e vontade de compreender, decidir e agir em torno de questões que 

lhe dizem respeito (LUCK, 1981 p. 27 apud VIEIRA, 2007).  

 

Considera-se que essa participação faz com que as pessoas possam ter a oportunidade 

de fazer parte do trabalho da escola e participar também da realidade em que se encontra. Esta 

gestão faz parte da cidadania e é de grande relevância para o avanço da sociedade (LUCK, 

1981 apud VIEIRA, 2007). Vale ressaltar que quando se trata da Educação Infantil nas 

creches, é necessário discutirmos as suas especificidades e modelos de gestão. 

 

5 A ESPECIFICIDADE DA GESTÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS CRECHES 

 

Atualmente muito pouco tem se pesquisado sobre a Gestão na Educação Infantil. 

Podemos perceber isso quando voltamos nossas pesquisas para as publicações nacionais, nem 

mesmo os pesquisadores na área de Gestão e na área de Educação Infantil tem se preocupado 

com o tema da Gestão na Educação Infantil. Geralmente as pesquisas tem se voltado mais 

para a Gestão nas etapas posteriores da Educação Básica e muitas vezes baseadas em estudos 

de casos, acompanhados de reflexões acerca das reformas educacionais que aconteceram nos 

últimos dez anos (CAMPOS et al. 2012, p. 30). 

Essa escassez é grave, pois as creches e pré-escolas atendem um público que, 

comparadas a gestão nas escolas, tem suas especificidades mais importantes (CAMPOS et al. 

2012, p. 30). Dessa forma se torna importante discutir a Gestão da Educação Infantil nessa 

etapa. 
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Segundo Libâneo (2004 apud FLORES, 2011, p. 6) há três tipos de modelos de 

Gestão: o técnico – cientifico (funcionalista), a autogestionária e a democrático participativa. 

As definições segundo o autor são: 

 

O modelo técnico – científico (funcionalista) tem como princípio e referência a 

hierarquia de cargos e funções [...] esse modelo ainda possui a característica de: 

divisão detalhada das funções; o poder central da escola é o diretor; destaca como 

ponto principal administração e comunicação linear com as pessoas. [...] o modelo 

de gestão autogestionária baseia-se na responsabilidade coletiva, ausência de direção 

centralizada e acentuação da participação direta e por igual de todos os membros de 

instituições. [...] A concepção democrática - participativa baseia-se na relação 

orgânica entre a direção e a participação do pessoal da escola. Acentua a 

importância da busca de objetivos comuns assumidos por todos. Defende uma forma 

coletiva de gestão em que as decisões são tomadas coletivamente e discutidas 

publicamente. Entretanto, uma vez tomadas as decisões coletivamente, advoga que 

cada membro da equipe assuma sua parte no trabalho, admitindo-se a coordenação e 

a avaliação sistemática da operacionalização das decisões tomadas (LIBÂNEO, 

2004, p. 98 apud FLORES, 2011, p. 6). 

 

Nesse sentido, optamos por discutir a Gestão Democrática nas creches, visto que a 

gestão da educação, que inclui o espaço escolar, sofreu mudanças, no que diz respeito ao 

projeto-político-pedagógico, com a “[...] Constituição Federal de 1988, bem como pela 

LDBEN, Lei nº 9394/96” (LUZ; MELLO, 2015, p. 19332). Essa democracia tem como base 

fundamental a participação dos profissionais da educação, funcionários, pais e crianças no que 

se refere as decisões de funcionamento escolar (FLORES, 2011, p. 7). 

A partir disso o gestor tem como responsabilidade norteadora resgatar e colocar na 

prática a democracia como um direito, tendo em vista que esse processo depende da realidade 

em que a instituição está inserida, e também da própria visão que o gestor tem daquela. 

(FLORES, 2011, p. 8). Nesse sentido,  

 

[...] gestão democrática na educação, sobretudo na Educação Infantil, é uma das 

formas de garantir o controle da sociedade civil perante as decisões e debat es 

referentes ao anseio da escola. Possibilita ainda expressar seu pensamento sobre um 

determinado assunto da escola e de forma organizada consegue trazer para dentro da 

instituição recursos materiais, mas condições melhores para os profissionais em 

educação (FLORES, 2011, p. 10). 

 

Vale ressaltar que segundo Barros (in Ferreira, 2004, p. 21 apud FLORES, 2011, p. 

10) para aplicar esse modelo de gestão é necessário que a autonomia do gestor seja a base 
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para concretização de cinco princípios: legitimidade; participação; liderança; qualificação e 

flexibilidade, 

 

A legitimidade tem como elementos complementares a descentralização; a 

desconcentração; a do profissionalismo docente e os Órgãos de participação 

comunitária. [...]. Em relação à participação, a escola cada vez mais passa a ser 

controlada pela sociedade e sua efetivação depende do empenho e da participação 

dos que estão presente no cotidiano ou que convive com a realidade da escola de 

Educação Infantil [...]. O diretor, ou uma liderança mais acentuada, é fundamental 

para organização e no funcionamento da escola autônoma e democrática. Outro fator 

também importante é a qualificação profissional [...]. O gestor da Educação Infantil 

necessita de novos conhecimentos sobre as regras e estrutura que a governam [...]. 

Flexibilidade é outro fator determinante para uma boa gestão escolar da Educação 

Infantil. A autonomia exige do diretor a possibilidade de rever e reorganizar 

decisões que foram tomadas no coletivo da escola (FLORES, 2011, p. 10-11). 

 

Nesse sentido, cabe aqui destacar que a Gestão deve visar atender necessidades 

específicas da Educação Infantil. Campos (et al. 2012, p.30) destaca que “[...] a gestão das 

creches [...] atendem crianças acima de 6 anos de idade e apresenta especificidades 

importantes [...]”, tais como: 

 
[...] a indissociabilidade entre cuidado e Educação; a necessidade de um 

acompanhamento mais próximo da criança por parte dos adultos; a organização de 

ambientes que estejam de acordo com as necessidades das faixas etárias atendidas; o 

planejamento de rotinas para atendimento em turno integral (caso de muitas 

creches); e o estabelecimento de relações mais estreitas com as famílias. [...] 

(CAMPOS et al., 2012, p. 30). 

 

A partir disso podemos afirmar como Luz e Mello (2015) que atender essas 

necessidades e significados da Educação Infantil é uma exigência do gestor, e este ainda deve 

compartilhar essas responsabilidades, compromissos e atitudes de mudanças com toda a 

comunidade educacional. O gestor deve integrar os objetivos previstos para a educação 

infantil ao Projeto Político Pedagógico do Centro Integrado de Educação Infantil (CIEI), bem 

como os valores observados, costumes e manifestações culturais, também dentro da ação 

pedagógica. 

 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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O presente trabalho foi desenvolvido numa abordagem qualitativa, uma vez que o 

objetivo estabelecido é investigar a respeito das Especificidades da Gestão na Educação 

Infantil nas Creches. Por isso, dentro do processo dessa pesquisa nos utilizamos da 

abordagem qualitativa que, 

 

[...] tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variável. São 

inúmeros estudos que podem ser classificados sob este título e uma das suas 

características mais significativas está na padronização de coleta de dados (GIL, 

2012, p. 28). 

 

A construção desse artigo deu-se por meio da pesquisa, seleção e leitura de textos 

científicos e pesquisa de campo. Os critérios utilizados para seleção desses textos foram 

artigos publicados em revistas e eventos nacionais que trazem uma reflexão acerca da 

Especificidade da Gestão da Educação Infantil nas Creches, visto que, esse tema é pouco 

abordado entre os pesquisadores da área. 

A pesquisa de campo foi realizada mediante a aplicação de um questionário aberto 

com quatro perguntas. Esse, por sua vez, foi dado a uma Diretora e uma Coordenadora de um 

Centro Integrado de Educação Infantil (CIEI) no município de Naviraí/MS. Num primeiro 

momento, nos reunimos na casa de um dos integrantes do grupo pesquisamos, selecionamos e 

demos início as leituras dos artigos científicos e das legislações vigentes a respeito do tema. 

Nessa mesma reunião definimos que cada integrante faria a leitura dos textos e legislações e 

destacaria as ideias que seriam utilizadas no artigo. 

Num segundo momento, nos reunimos no Campus de Naviraí da Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS/CPNV) e demos início a escrita do trabalho, nos 

utilizamos das ideias destacadas por cada integrante do grupo. Ao fim desta, escolhemos onde 

e quando realizaríamos a aplicação do questionário aberto, e decidimos que seria num CIEI de 

Naviraí/MS, com o objetivo de conseguir respostas da Diretora e da Coordenadora da mesma. 

Num terceiro momento, um integrante do grupo se dirigiu até o CIEI de Naviraí/MS, 

entrou em contato com a Diretora e a Coordenadora, as mesmas concordaram em responder 

os questionários e marcamos a data para recolher os mesmos. 
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Assim, coletados dados, os organizamos em um quadro, facilitando assim a 

compreensão, a relação e a escolha das falas mais significantes dos questionários. Os dados 

foram selecionados e organizados de maneira que mais atendessem os objetivos dessa 

pesquisa. Posto isto, podemos dizer que os pesquisados ficaram conhecidos da seguinte 

forma: a Diretora de “Profissional D” e a Coordenadora de “Profissional C”. 

 

7 DISCUSSÃO DE DADOS 

 

A seguir apresentamos os dados mais significativos obtidos por meio dos relatos dos 

participantes da pesquisa. Quando perguntado sobre o que entendiam por Gestão Escolar, 

obteve-se as seguintes respostas: “Entendo por gestão escolar todos os encaminhamentos de 

um diretor no âmbito educacional [...] a gestão escolar consiste em nortear todo esse 

andamento e fazer com que se efetive a proposta pedagógica e administrativa da instituição. 

Cabendo ao gestor tornar a proposta ao conhecimento de todos os segmentos [...]” 

(Profissional D). O Profissional C, por sua vez, afirma que: “[...] É a forma de administração 

da escola, onde o gestor se preocupa em alinhar todas as suas ações de forma compartilhada 

envolvendo todos os setores e funcionários”. 

Percebemos que para ambos os Profissionais D e C, a gestão escolar está relacionada 

com a forma que um gestor deve conduzir o trabalho escolar, cumprir os objetivos do PPP e 

do CIEI, bem como valorizar a interação dos envolvidos nessa etapa da educação básica, ou 

seja, é o mesmo que Luz e Mello (2015) afirmam, é esse o papel do gestor e que o mesmo 

deve compartilhar essas responsabilidades, compromissos e atitudes com toda a comunidade 

escolar promovendo, assim, a qualidade do ensino. 

Quando indagadas sobre a especificidade da Gestão da Educação Infantil nas 

Creches as questionadas afirmam que: Profissional D: “A prioridade de todo Centro de 

Educação Infantil será sempre a criança. A especificidade de uma gestão a contento é 

propiciar bons meios e maneiras que o educador possa transmitir com seguranças todo o 

conteúdo específico para esta faixa etária [...]”, já o Profissional C diz: “Uma gestão que se 

preocupa em articular o educar e cuidar envolvendo todos no mesmo objetivo, para o bem da 

criança”. 
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Notamos que para os Profissionais D e C, a especificidade da gestão nas creches é a 

criança, seu pleno desenvolvimento e sua aprendizagem de acordo com sua faixa etária, bem 

como a articulação entre o educar e o cuidar, ou seja, toda prioridade está relacionada à 

criança. De fato, quando nos confrontamos com os autores como Campos (et al. 2012) 

percebemos que realmente deve existir uma indissociabilidade entre o educar e o cuidar, e 

ainda que, a creche deve se distanciar do modelo escolar que atende os anos iniciais, aquela, 

por sua vez, deve a partir da criança pensar o educar e o cuidar, suscitando assim uma gestão 

que se embase na pedagogia da infância, afirmam Lazaretti e Barbara (2008). 

Quando investigadas se há dificuldades na gestão, quais e por que , os Profissionais 

respondem da seguinte forma – Profissional D: “Acredito que uma das grandes dificuldades 

de um gestor está em administrar problemas de relacionamento, ou seja, as relações pessoais. 

[...]”. O Profissional C diz: “Sim. Abstenho-me a responder essa questão”. 

Observamos nessa última indagação que o Profissional D insistiu que as dificuldades 

da gestão estão relacionadas a capacidade de administrar conflitos de relacionamento entre a 

equipe pedagógica. Em contrapartida, o Profissional C afirmou que há dificuldades na gestão, 

mas preferiu não apontar quais seriam elas. Deduzimos que o Profissional C demonstrou 

medo e insegurança para responder tal questionamento, visto que, ambas estão envolvidas na 

mesma instituição e isso poderia causar exposição das dificuldades que a instituição passa. 

Com relação a essas observações Flores (2011) indica que o gestor deve ter clareza sobre os 

problemas que a instituição passa, uma vez que, tem autonomia para gerir tais problemas por 

meio da mediação dos conflitos. 

Quando interrogadas sobre se há necessidades de mudanças em relação a gestão, 

responderam que: Profissional D: “Quanto às mudanças, acredito que isso é uma questão do 

sistema, mudança de Leis, questão política [...]”. O Indivíduo C diz: “Sim, sempre é bom ter 

mudanças, mas isso depende muito do conhecimento histórico, conceitual, de onde viemos e 

para onde queremos ir. A educação infantil [...] é totalmente diferente das ideias princípios, 

conceitos, que funcionam a educação fundamental. Precisa-se que os gestores [...], revejam 

atitudes, conhecimentos, encaminhamentos, colocando como prioridade a infância e suas 

necessidades”. 
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Com relação as respostas dadas acima, compreendemos que para ambas é necessário 

que ocorram mudanças em vários aspectos que envolvem a gestão da Educação Infantil nas 

Creches, pois Barros (2004) considera que a autonomia do gestor é uma das bases para a 

concretização de uma gestão democrática que promova mudanças. E ainda que, para esta 

ocorrer deve estar pautada nos princípios de: legitimidade; participação; liderança; 

qualificação e flexibilidade. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das ideias apresentadas no decorrer do artigo, compreendemos que a Educação 

Infantil começou a se destacar a partir da década de 1990, por meio de discussões políticas 

públicas no campo universitário. A partir disso, consolidou-se por meio do amparo da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) Lei nº 9394/96, a qual também está fundamentada na Constituição 

Federal de 1988, a qual afirma a educação como um direito básico para a criança.  

Dessa forma foi preciso pensar em um tipo de gestão educacional que pudesse atender 

as necessidades da criança, sendo constituída através dos sistemas, Federal, Estadual e 

Municipal, as quais determinam os papeis que cada sistema possui no sistema educacional. 

Sabemos que a gestão educacional passou a ser reconhecida a partir da década de 1990, pois 

antigamente era uma administração que ainda hoje possui fragmentos dentro da gestão.  

Logo, diferente da gestão educacional, a gestão escolar atende os requisitos de cada 

instituição, visando à racionalização dos recursos disponíveis na escola, sejam eles humanos, 

financeiros ou materiais. Um dos seus grandes objetivos é o oferecimento de um ensino de 

qualidade para toda a comunidade escolar.  

Nessa perspectiva é interessante destacar e pensar numa gestão voltada para atender as 

especificidades da educação infantil nas creches. Essa gestão deve visar às especificidades de 

como articular a educação e o cuidado, maior participação dos adultos na vida das crianças 

dentro da instituição, organização de tempo e espaço, ou seja, de ambientes que atendam as 

necessidades das faixas etárias, rotinas planejadas para atendimento integral e maior 

estreitamento da relação instituição e famílias, tendo em vista o desenvolvimento integral das 

crianças. 
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Consideramos que é importante que a gestão na educação infantil das creches veja a 

criança como um ser construído histórica e culturalmente pela sociedade, bem como um ser 

de direitos.  A gestão deve, portanto, estar capacitada para atender as especificidades da 

criança, visando a concretização do que está estabelecido e também em andamento, no que se 

refere as leis, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Constituição Federal. 

Assim, os dados coletados e analisados demostram que alguns gestores do Município 

de Naviraí têm clareza sobre as Especificidades da Gestão da Educação Infantil, em especial 

nas Creches. Fica claro que é preciso uma gestão voltada para a pedagogia da infância, ou 

seja, que vise construir objetivos e ações partindo da indagação do que é ser criança. Só assim 

poderemos atender com qualidade as crianças. 
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MECANISMOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO CONTEXTO 

ESCOLAR 
 

Jonata Cristina dos Santos (UFGD)78 
Andréia Vicência Vitor Alves (UFGD)79 

 

RESUMO: O presente estudo tem como intuito apreender a gestão democrática na literatura 
educacional, bem como a participação, o Conselho Escolar e o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) que são seus principais mecanismos, isso por meio da pesquisa bibliográfica. 
Concluímos que a gestão democrática visa participação da comunidade escolar, de modo que 

esta possa intervir e decidir sobre as ações a serem implementadas na escola de acordo com 
seus interesses. Quando a participação, os conselhos escolares e a construção do PPP se 
constituem em mecanismos de democratização da educação, a escola se torna um espaço de 

debates, diálogos, discussões das relações, descentralização de poder, sugestões e troca de 
ideias. Para tanto, é necessário que a comunidade escolar participe das discussões, tomadas de 

decisões e na execução das ações para que tal gestão seja materializada. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Educacional. Gestão Democrática. Participação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão democrática firmada como princípio na Constituição Federal de 1988 foi 

reafirmada nas demais normatizações subsequentes como princípio. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 (doravante LDB), a apresenta como princípio, 

mas abre mão de uma regulamentação mais precisa desse princípio deixando a cargo dos 

sistemas maiores detalhamentos da gestão democrática. Aponta que nessa gestão deve ocorrer 

a participação dos pais nos conselhos escolares ou equivalentes e a participação dos 

professores na construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. 

Por conseguinte, a gestão democrática é firmada na Lei 10,172, que estabelece Plano 

Nacional de Educação (PNE) com vigência no período de 2001 a 2011, e na Lei 13.005, que 

estabelece o PNE que vigorará de 2014 a 2024. Ambos os planos apresentam como 
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características dessa gestão a participação direta e a representativa, conselhos de educação, 

autonomia e trabalho coletivo. 

Cury (2002) aponta a gestão democrática como um processo em que os indivíduos 

buscam o diálogo para expor suas ideias e solucionar os conflitos. Motta (2003) pondera que 

participar de um poder implica exercer sobre ele alguma influência. 80 A democracia como 

princípio assegura aos indivíduos o direito de participação, de intervenção e decisão sobre 

seus interesses. 

Alves (2014) aponta o conselho escolar como um local de discussão, deliberação, 

representação e democratização das relações dentro escola. Ele fortalece o PPP da escola e 

organiza a unidade educativa.  Veiga (2013) explica o PPP como um produto que reflete seu 

contexto e pode ser influenciado por ele. É um dos meios pelo qual os membros da 

comunidade escolar podem participar democraticamente da organização escolar. 

Sendo a participação, os conselhos escolares e a elaboração do PPP mecanismos dessa 

gestão fundamentais para uma gestão dialógica e aberta a todos os interessados, neste estudo 

buscamos apreender a gestão democrática na literatura educacional, bem como a participação, 

o Conselho Escolar e o Projeto Político Pedagógico (PPP) que são seus principais 

mecanismos. Isso por meio da pesquisa bibliográfica. 

Num primeiro momento abarcamos o conceito de gestão democrática no contexto 

escolar, e logo após a participação, o Conselho Escolar e o PPP como mecanismos dessa 

gestão na unidade educativa.  

 

2 GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO  
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A gestão democrática no sistema educacional tem sido tema de debates pela melhoria 

da qualidade da educação. Para tanto, é necessário a participação da sociedade e comunidade 

local na escola em que ela se encontra inserida para que esses debates sejam efetivamente 

democráticos.  

Conforme Alves (2014, p. 22),  

 

[...] a gestão democrática da educação pode ser definida como um processo de 

caráter político pedagógico e administrativo, no qual se dá participação efetiva, 

direta e indireta da sociedade em todos os níveis de decisão e execução da educação, 

com real poder de interferência e manifestação dos anseios comunitários. 

 

Tal gestão permite a participação da comunidade em todos os âmbitos da educação, 

possibilitando a mesma tomar parte das discussões, tomadas de decisões e das ações no 

âmbito da escola 

Segundo Cury (2002), a gestão democrática constitui um processo dialógico no qual 

os interlocutores têm condições de expor suas ideias e solucionar conflitos, “voltados para a 

participação e a deliberação pública, além do crescimento dos indivíduos como cidadãos e do 

crescimento da sociedade enquanto sociedade democrática” (CURY 2002, p.173). 

Essa gestão pode ser definida como processo que possibilita a criação de canais de 

participação, concretiza-se na prática social e dá ao indivíduo autonomia de participação nos 

espaços onde os conflitos e as estruturas de poder podem ser discutidos (DOURADO 1988). 

A gestão democrática transforma as práticas escolares, reformula o projeto politico 

pedagógico, possibilita o diálogo e a participação da comunidade. 

Para Bastos (1999), a gestão democrática é considerada um meio de introduzir a 

eleição de dirigentes escolares e os conselhos escolares dentro da instituição, é um modo de 

administrar a escola com as representações de todos os segmentos – professores, pais, alunos 

e comunidade –, que podem constituir “núcleos de pressão e exigir do diretor eleito o 

compromisso com a participação de todos na construção de uma escola democrática” 

(BASTOS 1999, p.29). 

Spósito (1999) ressalta que a gestão democrática deve ser instrumento transformador 

das práticas pedagógicas, deve superar os desafios para que se formule um novo projeto 

pedagógico. 
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Em suma, a gestão democrática apresentada pelos autores supracitados deve ser 

efetivada por meio dos conselhos, colegiados, participação dos professores, pais, alunos e 

comunidade na construção de um projeto político-pedagógico, com autonomia pedagógica, 

didática e financeira, que vise à melhoria da qualidade da educação. 

Tal gestão tem em vista o ser humano, possibilita um ensino prazeroso que propicie 

aos alunos o querer aprender, que respeite à sua maneira de pensar e agir, dando a esses e a 

comunidade escolar voz e vez, concorrendo para uma formação crítica dos educandos voltada 

para a para a transformação e emancipação humana. A seguir abordamos seus principais 

mecanismos. 

 

3  APONTAMENTOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO  

 

A participação, conforme Teixeira (1999, p.187), “significa fazer parte, tomar parte, 

ser parte de um ato ou processo, de uma atividade pública, de ações coletivas”. Quem 

participa tem vontade de mudança, destaca-se em termos de conhecimentos e valores, faz-se 

“presente” no contexto das ações a qual estão inseridas dialogando, intervindo e sugerindo 

ideias, visando o bem coletivo. A participação assegura uma sociedade mais justa, 

descentralizada de poder e dialógica. 

Nas palavras de Lück (2013), a participação requer mobilização dos esforços para 

superação de comportamentos individualistas e para a construção do espírito de equipe, 

visando objetivos assumidos por todos.  

Lück (2013) observa a prática diferenciada da participação por sua abrangência e 

poder de influência. A partir de estudos das formas participativas o autor identifica o processo 

de participação como: 

 presença – em que o participante é quem pertence a um grupo ou organização, 

independente da sua atuação nele; 

  expressão verbal e discussão de ideias – em  que é dada aos sujeitos a oportunidade 

de expressarem suas opiniões, de falarem, de debaterem, de discutirem sobre ideias e 

ponto de vistas;  



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 235 

 Representação – de modo que ideias, expectativas, valores, direitos são manifestados 

e levados em consideração por meio de um representante em um contexto organizado 

para esse fim;  

 tomada de decisão – que implica  em compartilhar responsabilidades de decisões 

tomadas em conjunto e enfrentar desafios nos avanços para melhoria e 

transformações necessárias;  

 engajamento – que tem em vista envolver-se dinamicamente nos processos sociais 

assumindo responsabilidades de agir com empenho, competência e dedicação visando 

os resultados propostos. 

Ainda, segundo a autora, a ação participativa assegura o espírito de equipe mediante 

certos valores como a ética, a solidariedade, a equidade e o compromisso, dentre outros. Sem 

eles a participação no contexto educacional perde sua função social e pedagógica (LUCK, 

2013). 

A participação é um tema complexo, as distintas formas que apresenta o seu 

significado e o entendimento dele reflete nos seus resultados. Nesse sentido, Motta (2003) 

propõe cinco formas de participação:  

 a participação imposta, que visa à melhoria na organização e nos canais de 

participação, abre oportunidade, mas não possibilidades a ser explorado 

coletivamente;  

 a participação conflitual que é baseada na negociação entre patrões e sindicatos de 

trabalhadores e exclui os trabalhadores, uma vez que os sindicatos falam por eles; 

  a funcional que é caracterizada pela prática recorrente de reuniões de debate consulta 

e informação entre patrões e trabalhadores, administradores, funcionários e 

trabalhadores, unidades organizacionais e níveis hierárquicos em geral;  

 a administrativa, organizada por representação semelhante ao plano da administração 

da educação;  

 e a co-gestão que é uma forma avançada de participação que implica a co-decisão em 

alguns assuntos e consultas em outros.  

Contudo, não é objetivo deste estudo tratar desses formatos participativos de modo 

aprofundado.  
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As formas de participação mais usuais são a participação direta e a participação 

indireta ou representativa. A participação direta possibilita aos cidadãos participarem 

efetivamente das discussões, tomadas de decisões e nas ações, de modo que sua voz seja 

respeitada e as ações implementadas estejam de acordo com seus anseios. Na participação 

indireta os cidadãos elegem um representante para a discussão, todas de decisões e realização 

das ações a seu respeito, participando apenas da eleição de tais representes. 

Tanto a participação direta como a representativa (por meio dos conselhos de 

educação) podem ser implementadas na gestão democrática da educação quando estas têm em 

vista a descentralização do poder, um trabalho coletivo e dialógico e buscam atender aos 

anseios da comunidade escolar. 

 

3 OS CONSELHOS ESCOLARES 

 

No Brasil, os conselhos nas suas diversas modalidades surgiram da conquista de 

movimentos populares e sindicais por melhores condições de vida e qualidade na/da 

educação. Os Conselhos Escolares são canais de participação significantes na mobilização da 

comunidade educativa, implicam tomada de decisão, precedida de análise e debate, 

publicidade na audiência e na visibilidade dos mesmos, conforme argumentam Gonh (2011) e 

Cury (2000). 

Cury (2001) aponta que, a rigor, os conselhos concorrem para garantir o acesso e a 

permanência de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos em escolas de qualidade, que 

oferte um ensino com igualdade e oportunidades a todos, sem distinções. 

Alves (2014) aponta que os Conselhos Escolares são instrumentos capazes de inserir e 

envolver a todos no processo de gestão, teria a tarefa de mediar relações entre a comunidade 

escolar e a comunidade local, constituindo-se em um espaço público que concorre para a 

efetivação da gestão democrática da educação dando lugar à cidadania, autonomia, 

participação comunitária, ao aprendizado político e social, ao diálogo, à democratização e à 

reivindicação coletiva, garantindo a participação direta e indireta de todos os segmentos da 

comunidade, permitindo integração escola-comunidade. 
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Gonh (2011) pondera que os conselhos podem ser tanto instrumentos valiosos para a 

constituição da gestão democrática e participativa, como também instrumentos de 

acomodação de conflitos e de integração dos indivíduos em esquemas definidos previamente. 

Considera, ainda, que os conselhos são espaços com caráter duplo, que tanto podem concorrer 

para o incentivo do processo de participação sociopolítica como podem também não progredir 

em termos de participação dos grupos. 

Quando se constitui em mecanismo da gestão democrática da educação busca ser um 

elo entre a escola e a comunidade escolar, sendo um espaço de diálogo e trabalho coletivo. A 

participação representativa tem seu espaço no conselho escolar quando seus representantes 

são escolhidos democraticamente através do voto, e este conselho atua como um espaço de 

debates, diálogos, discussões das relações, descentralização de poder, sugestões, troca de 

ideias. 

Os Conselhos Escolares reúnem representantes de diretores, professores, 

coordenadores pedagógicos, servidores técnico-administrativos, estudantes e pais, que 

compartilham responsabilidades de ações desenvolvidas na escola. Seu papel é ampliar a 

participação dos representantes da comunidade local e escolar na gestão administrativa, 

financeira e pedagógica da escola monitorando e avaliando qualidade do ensino e da 

aprendizagem.  

Segundo Veiga (2013), o conselho como órgão máximo de decisão na escola defende 

uma nova visão de trabalho, possibilita o envolvimento e responsabilidades de seus 

participantes.  

Além disso, juntos podem investigar a realidade escolar e propor soluções, implantar 

centros de estudos; organizar atividades na área da cultura, lazer e esporte nas escolas; além 

da utilização das dependências da escola pela comunidade local e contribuir na elaboração um 

PPP renovado (GONH, 2011). 

Os Conselhos Escolares como instrumentos da gestão democrática efetivam a 

participação da sociedade mediante representação, abre espaço para diálogos, debates e 

discussões para melhorar a qualidade da educação. Além de fortalecer o PPP, o conselho deve 

organizar a escola no intuito melhorar a qualidade da/na educação e as condições de vida da 

comunidade.  
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4 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

O Projeto Político Pedagógico como instrumento da gestão democrática tem a 

participação da comunidade escolar na sua elaboração. Veiga (2013, p.11) explica o projeto 

político-pedagógico da escola ”[...] como um produto específico que reflete a realidade da 

escola situada em um contexto mais amplo que a influencia e que pode ser por ela 

influenciado”.  

O PPP aponta o histórico, a missão, o contexto que a escola esta inserida, as ações que 

serão desenvolvidas, os problemas a serem resolvidos e os objetivos a serem alcançados pela 

instituição. É um dos meios pelo qual os membros da comunidade escolar podem participar 

democraticamente, sendo “[...] o definidor de critérios para a organização curricular e a 

seleção de conteúdos” (VEIGA, 2013, p.22). 

A elaboração do PPP é realizada coletivamente, deve ser avaliado, revisado e 

atualizado sempre que necessário, por todos que atuam diretamente na escola – diretores, 

coordenadores, professores, pais, alunos e comunidade local. 

Têm a finalidade de organizar a instituição de modo que esta proporcione ao aluno as 

competências necessárias para interagir em sociedade, contribuir para sua formação no 

exercício da cidadania, oferecer igualdade de condições a todos os educandos, além de 

propiciar ações que produzam uma aprendizagem significativa interligando teoria e prática. 

Para isso, é preciso realizar encontros periódicos para a discussão e avaliação de como 

as ações estão sendo realizadas pela comunidade escolar e se as ações definidas como 

prioridades são realmente possíveis de ser alcançadas. Além, de acrescentar ou sugerir novas 

ações para alcançar os objetivos propostos. Quando construído pela comunidade escolar tem 

em vista os seus anseios. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão democrática tem em vista a participação da comunidade escolar, de modo 

que esta possa intervir e decidir sobre as ações a serem implementadas na escola de acordo 
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com seus interesses. Os Conselhos Escolares e a construção coletiva do PPP se constituem em 

espaços participativos, instrumentos democráticos fundamentais para uma gestão dialógica e 

aberta a todos os interessados. 

Essa gestão democrática, no âmbito escolar deve ser efetivada por meio da 

participação dos conselhos, dos professores, pais, alunos e comunidade na construção de um 

projeto político-pedagógico, com autonomia pedagógica, didática e financeira, que vise à 

melhoria da qualidade da educação, de modo que a participação desses assegure a o diálogo e 

a descentralização do poder, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. 

Em suma, os Conselhos Escolares e o PPP como instrumentos da gestão democrática 

têm a participação direta e representativa, abre espaço para diálogos, debates e discussões. A 

participação nos conselhos escolares fortalecer a elaboração do projeto político pedagógico, 

organiza a escola para a melhoria da qualidade da/na educação e as condições de vida da 

comunidade. 

Quando a participação, os conselhos escolares e a construção do PPP se constituem em 

mecanismos de democratização da educação, a escola se torna um espaço de debates, 

diálogos, discussões das relações, descentralização de poder, sugestões e troca de ideias. Para 

tanto, é necessário que a comunidade escolar participe efetivamente das discussões, tomadas 

de decisões e na execução das ações para que tal gestão seja materializada. 
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LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO EM UM PRESÍDIO DE 

NAVIRAÍ-MS: ASPECTOS SOCIOEDUCACIONAIS 

 

Katia Paulino da Silva81  

Roseli Maria Rosa de Almeida82  

  

RESUMO: Fundamenta-se a investigação na função social da leitura e escrita para os 

alunos de uma turma do EJA, que se encontra em cárcere privado. A pesquisa teve por 
objetivo identificar o perfil do aluno; compreender os motivos pelos quais eles foram 
inseridos no processo de escolarização e identificar as dificuldades de aprendizagem para este 

grupo. O estudo foi realizado mediante a abordagem quali-quantitativa, utilizando como 
instrumentos de coleta de dados: questionário socioeconômico dos alunos; entrevistas 

semiestruturadas e observações em sala de aula. A partir dos resultados levantados foi 
possível aferir que os alunos são oriundos de famílias de baixo poder aquisitivo e de zona 
rural; a maioria dos estudantes participou e/ou participa de escassas práticas de alfabetização 

e/ou eventos de letramento, tanto na penitenciária, quanto em sua trajetória anterior ao 
cárcere.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Letramento. Indivíduo privado de liberdade.   
  
1 INTRODUÇÃO  

  

Conforme dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(INFOPEN, 2015), o sistema penitenciário brasileiro encontra-se em condição de 

superlotação, com aproximadamente 607 mil detentos, destes, quase 39 mil estão em processo 

de escolarização formal e cerca de 8 mil encontram-se em fase de alfabetização. Assim, com 

base nos dados apresentados, preocupou-nos compreender o processo de alfabetização e 

letramento de uma turma da Educação de Jovens e Adultos, na 1º fase, pois era a única turma 

disponível para a realização das observações. Este ponto de partida norteou a pesquisa, em 

que buscamos identificar o perfil socioeducacional; os motivos que levaram os detentos a 

participarem do processo de educação, mesmo estando em reclusão; identificar a função 

social da leitura e escrita e as dificuldades de aprendizagem para esse grupo de sujeitos.  
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A aproximação com o tema se deu pelo interesse em alfabetização e letramento, surgiu 

por meio das disciplinas ministradas no Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, em especial as de “Fundamentos e Metodologia de Ensino da Alfabetização, 

Língua e Letramento para a Educação da Infância; Fundamentos e Metodologia do Ensino da 

Língua Portuguesa e Educação de Jovens e Adultos”, espaço em que foi abordado o processo 

de alfabetização e letramento e sua importância, tanto para a aprendizagem do aluno, quanto 

para a cidadania. Além disso, foi relevante a participação no Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Prática Educativa e Tecnologia Educacional- GEPPETE83, na linha de pesquisa “Leitura, 

Escrita e Literatura”, que envolveu temas sobre a leitura, letramento e cidadania, promovendo 

principalmente, a compreensão do papel da educação na formação do indivíduo. Quando o 

interesse pela a Educação de Jovens e Adultos em uma instituição penal foi por não ter 

encontrado pesquisa local sobre esses sujeitos. 

A pesquisa realizada adotou abordagem quali-quantitativa, primeiramente com 

observações em sala de aula, questionários e entrevistas semiestruturadas. Foi desenvolvida 

em uma penitenciária de Naviraí/MS, no período de abril a dezembro de 2015, com tempo de 

observações de 5 dias e 1 dia para entrevistas. 

O Estado de Mato Grosso Sul localiza-se no sul da região Centro-Oeste do Brasil, 

limita-se com cinco estados brasileiros: Mato Grosso (norte), Goiás e Minas Gerais 

(nordeste), São Paulo (leste) e Paraná (sudoeste); e dois países sul-americanos: Paraguai (sul e 

sudoeste) e Bolívia (oeste). Sua área é de 357.145,534 km² com uma população estimada em 

2.651.235 habitantes para 2015, tendo como capital e cidade mais populosa, Campo Grande. 

O Estado está dividido em 4 mesorregiões e 11 microrregiões, e em 79 municípios, existe ao 

todo, 44 estabelecimentos penais de regime fechado, semiaberto e aberto, sendo que 10 desses 

são voltados para o público de sexo feminino e 33 ao público do sexo masculino e somente 1 

estabelecimento penal destinada a ambos os sexos.  

O município de Naviraí está localizado na região sudoeste no estado de Mato Grosso 

do Sul a 370 km da capital, Campo Grande. A cidade foi fundada por Ariosto Riva e 

companheiros em 1952 com o nome de povoado Vera Cruz, atualmente, o município tem uma 

população estimada de 51.535 habitantes para 2015, em uma área territorial de 3.193,552 
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km². Tem como principais atividades econômicas: agricultura, pecuária, indústria, serviços e 

comércio. Limita-se com os municípios de Jateí (norte), Juti (oeste), Itaquirai (sul) Iguatemi 

(sudoeste), e com o estado do Paraná (leste). O município possui dois estabelecimentos 

penais: um de regime fechado e outro de regime semiaberto e aberto e são destinados ao sexo 

masculino.   

A escolha da penitenciaria foi devido ao estabelecimento possuir uma escola de 

Educação Básica em sua unidade, com diversas turmas de ensino fundamental e médio, 

principalmente, pela turma da 1º fase da EJA. O setor educacional fica localizado em um 

corredor claro com grades no início e no fim, a última porta do corredor é o local que os 

detentos trabalham84, existe um banheiro e um local com bebedores, uma sala com banheiro 

para os professores, uma biblioteca e uma sala de aula de ambos os lados do corredor. A sala 

é um local claro e grande com amplas janelas e grades do lado de fora, com cadeiras e mesas 

adequadas para adultos, uma lousa verde, 20 cadeiras e mesas para alunos e a professora. 

Dependendo da atividade altera-se a disposição das cadeiras e mesas, há caixas de papelão 

para os alunos guardarem os materiais (livro, cadernos, lápis e borracha) no fundo da sala. 

Como recursos disponibilizados à turma: caderno simples e pequeno, lápis de cor, caderno de 

desenho, lápis e borracha, enviados pelo governo, porém, as cópias de atividades, lápis e 

borracha (quando acabam), caderno de caligrafia, alfabeto móvel, EVA, tesouras, colas e 

apontadores, são recursos comprados pela própria professora, e também há um computador 

em que o monitor é utilizado como TV, no fundo da sala. Quanto ao horário de aula, inicia-se 

às 12h30min até 16h30min com 10 min para lanche, que é servido na própria sala de aula.  

A turma pesquisada possuía 17 alunos matriculados que se encontravam em diferentes 

níveis de escolarização, o que formava uma turma multisseriada, na Educação de Jovens e 

Adultos – 1º fase.   

Desse modo, o desenvolvimento da pesquisa tornou-se viável por meio dos 

conhecimentos oferecidos no decorrer do curso de Licenciatura em Pedagogia. No 

aprofundamento sobre o tema buscamos fontes de pesquisas em livros, artigos, textos, 

relatórios, documentos e outros. Portanto, autores de maior relevância para o nosso estudo 
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foram: Britto (2004), Foucault (1999), Freire (1967, 1981, 1989), Galvão (2004) Onofre 

(2011), Soares (2002, 2004, 2009, 2013), entre outros.  

  

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DAS PENALIDADES   

 

O sistema penitenciário é visto, atualmente, como uma forma reformadora dos 

indivíduos que cometeram algum tipo de crime, em que as forças do Estado são atuantes, 

mas nem sempre foi assim, dessa forma, para melhor compreensão do sistema penal atual é 

necessário buscar conhecer o seu passado e, igualmente, também poder vislumbrar seu 

futuro.  

Noronha (1999) nos mostra que a origem da penalidade é observada até mesmo antes 

das sociedades, nas mais antigas civilizações haviam meios de punição. Quem sofria a pena 

não era somente os “criminosos”, mas também seu grupo ou tribo, de tal modo que, como é 

citado por Noronha (1999, p. 192) “[...] cometido um crime, havia a reação da vítima, dos 

parentes e do seu grupo/tribo, que, agiam sem proporção à ofensa, atingindo não só o 

agressor, mas também toda a sua tribo”, esses, geralmente eram todos expulsos e obrigados 

a viverem isolados, enfrentando as dificuldades de sobreviverem sozinhos e também sujeitos 

aos ataques de outras tribos. De tal forma que muitas tribos acabaram diminuindo a ponto de 

ficarem vulneráveis e, ou até mesmo acabar. Então, por necessidade surge uma maneira de 

punir o transgressor do mesmo modo que ele cometeu a transgressão, se fazia exercer o 

“olho por olho e dente por dente”, iniciava-se então Talião85, pelo qual foi a base de variadas 

leis, entre as mais conhecidas está o Código de Hamurabi (1700 a.C.), da Babilônia, a 

Legislação Hebraica (surgimento aproximado em 1230 a.C.) e a Lei das XII Tábuas (450 

a.C.) em Roma.  

Foucault (1999) relata que já com o Estado em ascensão, entre o fim da Idade média 

e o Iluminismo, formado na maioria por monarquias que detinham o poder de punir, as 

punições proporcionavam à multidão, nas ruas, um espetáculo de dor e suplica, tendo na 

maioria das vezes como prática: amputação dos braços, degolação, enforcamento, 

esquartejamento, morte na fogueira, com o objetivo de conservação do poder, mostrar sua 

                                                                 
85

 Talião segundo o dicionário Michaelis (2009) é desforra igual à afronta ou transgressão; retaliação, castigo 

igual à culpa.  
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força e soberania em relação ao povo. Sobre essa demonstração, destaca-se a fala de 

Foucault (1999, p. 55) “Diante da justiça do soberano, todas as vozes devem-se calar”. 

Observava-se então, que o povo não tinha força de contestar a vontade do soberano. 

Contudo, não podemos deixar de citar que essas punições variavam de acordo com os status 

do condenado e o crime que cometiam. Assim, nesse mesmo viés, Foucault (1999, p. 35) nos 

alerta que “Não devemos, no entanto nos enganar. Entre esse arsenal de horror e a prática 

cotidiana da penalidade, a margem era grande. Os suplícios não constituíam as penas mais 

frequentes, longe disso. [...]”. O autor também nos relata que os tribunais buscavam meios 

de diminuir o rigor das penalidades regulares e, muitas vezes, até a autoridade real indicava 

não aplicar punições severas, concedendo punição de banimento ou multa (FOUCAULT, 

1999).  

Em contraposição aos exageros das punições em questão, surgiram ideais 

humanistas, em que ocorreu uma conscientização das brutalidades feitas até então e se inicia 

um novo caminho em que a humanidade procura garantir a igualdade e justiça a todos. 

Consequentemente, essa ideologia muda também o tratamento do condenado, tornando-o 

mais humano e buscam-se penas mais justas, deixando o suplício do corpo e a tortura 

pública.  

Desta forma:  

  
No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, 

a melancólica festa de punição vai-se extinguindo. Nessa transformação, 

misturaram-se dois processos. Não tiveram nem a mesma cronologia nem as 

mesmas razões de ser. De um lado, a supressão do espetáculo punitivo. O cerimonial 

da pena vai sendo obliterado e passa a ser apenas um novo ato de procedimento ou 

de administração. A confissão pública dos crimes tinha sido abolida na França pela 

primeira vez em 1791, depois novamente em 1830 após ter sido restabelecida por 

breve tempo; o pelourinho foi supresso em 1789; a Inglaterra aboliu-o em 1837. As 

obras públicas que a Áustria, a Suíça e algumas províncias americanas como a 

Pensilvânia obrigavam a fazer em plena rua ou nas estradas — condenados com 

coleiras de ferro, em vestes multicores, grilhetas nos pés, trocando com o povo 

desafios, injúrias, zombarias, pancadas, sinais de rancor ou de cumplicidade — são 

eliminados mais ou menos em toda parte no fim do século XVIII, ou na primeira 

metade do século XIX (FOUCAULT, 1999, p. 12).  

  

Conforme observado, as punições ficaram cada vez mais “tímidas” e o ato de não 

tocar no corpo do condenado, ou o mínimo possível, começa a ser aplicado. Por conseguinte, 

o cárcere que até então era um lugar temporário, onde os condenados ficavam amontoados à 
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espera de suas punições, passa a ser uma prisão, em que condenado permanece em reclusão. 

Com essa mudança na punição, segundo Foucault (1999) descentraliza-se o sofrimento de 

dor e centraliza a dominação do corpo como maneira punitiva, utilizando mecanismos como: 

privação de liberdade, redução alimentar, falta de privacidade, entre outras. Dessa maneira, 

se consegue vislumbrar a base do sistema penal contemporâneo.  

 

3 ASPECTOS LEGAIS DO SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL 

  

O início do sistema prisional brasileiro deu-se pela Carta Régia do Brasil e com a 

construção da primeira prisão, a Casa de Correção do Rio de Janeiro, em 1769. Noronha 

(1999) aponta que somente em 1824, com a Constituição Política do Império do Brasil, 

foram determinadas algumas normas penais, tais como: abolição dos açoites, torturas e todas 

as penas cruéis. Determinou-se ainda que nenhum dano devesse sofrer os parentes do 

condenado; a cadeia devia ser um local limpo, seguro e haver separação dos condenados 

conforme suas condições e gravidade do crime. Nesse mesmo documento, ordena-se que 

seja organizado um código civil e criminal, a fim de garantir a justiça e equidade. Portanto, 

seis anos mais tarde, em 1830, foi sancionado por D. Pedro o primeiro código penal do 

Império do Brasil.  

O Código Penal de 1890 já previa que o condenado com bom comportamento 

poderia ser transferido para uma penitenciaria agrícola, assim, prestar serviço à comunidade, 

em condicional. Somente na Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210 de julho de 1984, antes 

de nossa Constituição Federal de 1988, foram instituídos os direitos aos detentos. Entre eles, 

observamos as assistências que constam nos Artigos 10 e 11:   

  
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, obje tivando 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. [...]. Art. 11. A 

assistência será: I - material; II - à saúde; III - jurídica; IV - educacional; V - social; 

VI - religiosa. (BRASIL, 1984).  

  

Assim, ao longo da trajetória penal observa-se uma grande mudança do tratamento e 

direitos dos detentos. Com base no texto da referida lei, destacamos o direito à Assistência 

Educacional, que é está previsto nos Artigos 18, 19, 20 e 21 da LEP. Em seu artigo 18 a LEP 
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define que o ensino de primeiro grau, que se entende pelo atual ensino fundamental, é 

obrigatório e integrado ao sistema escolar da Unidade Federativa. Já no artigo 19 informa 

que o ensino profissional será oferecido em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento 

técnico, com destaque que as mulheres terão educação profissional adequada à sua condição. 

No artigo 20 destaca que pode haver a realização de convênios com entidades públicas ou 

particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Por fim, o artigo 21 

define a implantação de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida 

de livros instrutivos, recreativos e didáticos.  

A educação é um direito de todos, como é mencionado na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) em seu Art. 205 e visa o desenvolvimento pleno da pessoa, assim como o 

exercício de cidadania e a preparação para o trabalho. Neste viés, a educação deve ser 

ofertada a todos sem restrição, a fim de proporcionar igualdade de acesso, com a garantia de 

que esse direito é de todo cidadão brasileiro e dever do Estado. Igualmente na CF, o artigo 

208 define:  

 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria. (BRASIL, 2009).  

  

Também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN- nº 

9.394/1996, em seu artigo 37 propõe que a EJA- Educação de Jovens e Adultos, “será 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio na idade própria”. Logo, é direito público subjetivo a educação básica para todos, 

jovens, adultos e idosos, de tal modo que, qualquer cidadão que não teve acesso à educação 

na idade própria, pode valer-se dela.  

Neste contexto, a modalidade de educação voltada para o público jovem e adultos – 

EJA, também faz se valer nas instituições prisionais. Mesmo sendo após a LEP, a 

LDBEN/1996, não incluiu em suas diretrizes a instituição prisional como instituição a ser 

implantada a educação formal, mas a Lei nº 10.172/2001 institui como metas e objetivos a 

implantação de programas de educação de adolescentes e jovens infratores como também de 

adultos, em todas as unidades prisionais da federação de tal modo, a 17ª meta prevê a 
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“implantação em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam 

adolescentes e jovens em conflito com a lei, de programas de Educação de Jovens e Adultos 

de nível fundamental e médio, assim como formação profissional [...]” (BRASIL, 2010, p. 

13).  

Atendendo a Lei nº 10.172/2001, em conjunto, os Ministérios da Educação e Justiça 

estabeleceram o decreto 7.626/2011 que institui um plano estratégico de educação para o 

sistema prisional, em que fica definido como a modalidade da EJA para o cumprimento da 

Educação Básica, tendo como base a promoção da reintegração social por meio da educação, 

e com o objetivo de:  

  
III - contribuir para a universalização da alfabetização e para a ampliação da oferta 

da educação no sistema prisional;  

IV - fortalecer a integração da educação profissional e tecnológica com a educação 

de jovens e adultos no sistema prisional;  

V -promover a formação e capacitação dos profissionais envolvidos na 

implementação do ensino nos estabelecimentos penais; e  

VI - viabilizar as condições para a continuidade dos estudos dos egressos do sistema 

prisional. (BRASIL, 2011, s. p.)  

 

Portanto, para atender os objetivos estabelecidos devem-se destinar espaços e 

equipamentos à educação nas instituições prisionais; promover programas de alfabetização 

de jovens e adultos, distribuir materiais didáticos e capacitar os profissionais.  

Também em 2011, o artigo 126 da Lei de Execução Penal sofreu alteração em que 

trouxe mudanças pela Lei nº 12.433 de junho e passou a incluir a remissão de pena pelo 

estudo ou trabalho. De tal modo, que no parágrafo 1 dispõe que o condenado ao cumprir a 

pena em regime fechado ou semiaberto, deverá seguir a contagem de tempo: 1 (um) dia de 

pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, seja em de atividade de Ensino 

Fundamental, Médio, Profissionalizante ou Superior. Já o parágrafo 2 estabelece que a 

educação possa ocorrer de maneira presencial ou no ensino à distância, certificadas pelas 

autoridades educacionais. Em caso de conclusão do Ensino Fundamental, Médio ou 

Superior, durante o cumprimento da pena, será remido o tempo de 1/3 (um terço) da pena, 

de acordo com o parágrafo 5.  

Desse modo, a educação passou a ter espaço obrigatório nas unidades prisionais e, 

por meio da Lei nº 13.163, de 2015 deve ser fiscalizada periodicamente pelo censo 
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penitenciário, a fim de identificar o nível de escolaridade; cursos existentes e número de 

presos atendidos; existências de bibliotecas e condições do acervo para o aprimoramento 

educacional dos detentos.  

Portanto, dessa maneira podemos considerar um breve histórico das leis educacionais 

que regem os estabelecimentos penais brasileiro e principalmente, dos direitos que os 

detentos passaram a ter a partir da Constituição Federal do Brasil. 

  

4 CONCEITUANDO ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

  

O Decreto nº 7.626/2011 obriga o sistema penitenciário a ofertar a Educação Básica, 

que consiste, muitas vezes em oportunizar ao detendo a escolha de matricular-se no processo 

de escolarização86 dentro da unidade prisional. Cabe à escola desenvolver a aprendizagem das 

habilidades básicas de leitura e escrita, a alfabetização, e o desenvolvimento da leitura e 

escrita enquanto práticas sociais, o letramento.  

Alfabetização é a ação de alfabetizar, de tornar o indivíduo “alfabetizado”, portanto, 

podemos definir alfabetização como a ação de aquisição de habilidades para codificar e 

decodificar a língua escrita. Desse modo, Soares (2004, p. 91) define alfabetização como:  

  
Processo de aquisição da “tecnologia da escrita”, isto é, do conjunto de técnicas – 

procedimentos, habilidades – necessárias para a prática da leitura e da escrita: as 

habilidades de codificação de fonemas em grafemas e de decodificação de grafemas 

em fonemas, isto é, o domínio do sistema de escrita (alfabético, ortográfico) [...].  

  

Neste mesmo viés, Tfouni (1995, p. 9) esclarece que alfabetização é o ato de ensinar 

ler e escrever “A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de 

habilidade para leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isso é levado a efeito, em 

geral, por meio do processo de escolarização e, portanto, da instrução formal. [...]”.  

Kleiman (2005) nos relata que a alfabetização é uma prática, e como tal, é 

característica de um local, necessita de participantes como aluno e professor, e também de 

materiais como lápis, quadro, giz, ilustrações, livros didáticos e entre outros para que seja 

                                                                 
86

 Neste texto, o significado de escolarização é tomando pelo uso do sentido conforme Dicionário Michaelis da 

Língua Portuguesa (2009) em que se encontra escolarização como “ato ou efeito de escolarizar” e, que 

escolarizar é fazer passar pelo processo de aprendizado em escola.  
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efetivada. Do mesmo modo, essa prática também se refere ao processo de aquisição das 

primeiras letras, a fim de atingir o domínio do sistema alfabético e ortográfico.   

Para Soares (2004) a alfabetização também abrange a aquisição de modos de ler e 

modos de escrever, ou seja, as habilidades motoras e corporais para a manipulação de 

instrumentos, tais como: lápis, caneta, máquina de escrever, computador, entre outros; 

habilidades espaciais de leitura e escrita, assim, como seguir a direção correta do texto; 

posição de textos e páginas em diferentes suportes de leitura e escrita. Portanto, a 

alfabetização é o processo pelo qual se adquire com propriedade o código de escrita e suas 

habilidades.  

Quanto ao letramento, ainda na literatura da educação brasileira não há uma definição 

precisa de seu conceito, mas diversas caracterizações. Para Tfouni (1995) letramento são as 

consequências sócio históricas que ocorrem em uma sociedade, quando suas práticas passam a 

ser sustentadas pela escrita “as mudanças sociais e discursivas que ocorrem em uma sociedade 

quando ela se torna letrada” (p. 20). A autora procura investigar as consequências das práticas 

de escrita do individual remetendo ao social mais amplo:  

  
[...] Entre outros casos, procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades 

quando adotam um sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada; procura 

ainda saber quais práticas psicossociais substituem as práticas “letradas” em 

sociedades ágrafas (TFOUNI, 1995, p. 10). 

    

Kleiman (2005) caracteriza letramento “como um conceito criado para referir-se ao 

uso da língua escrita não somente na escola, mas em todo lugar” (p. 6). Assim, letramento são 

práticas87 e/ou eventos sociais de leitura e escrita que tem consequências sobre a sociedade, 

portanto, o letramento é o impacto da escrita em todos os campos de atividades social.  

Já Soares (2013) entende letramento, que é além do ato de adquirir a leitura e a escrita, 

é o desenvolvimento e uso permanente da língua (oral e escrita). Ainda para Soares (2002, p. 

145) letramento é “o estado ou condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e de 

escrita, de quem participa de eventos em que a escrita é parte integrante da interação entre 

                                                                 
87

 Para Kleiman (2005, p. 12) “a pratica de letramento é um conjunto de atividades envolvendo a língua escrita 

para alcançar um determinado objetivo numa determinada situação, associadas aos saberes, às tecnologias e às 

competências necessárias para sua realização. Exemplos de práticas de letramento: assistir aula, enviar cartas, 

escrever em diários”.  
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pessoas e do processo de interpretação dessa interação”, deste modo, o letramento é o estado 

ou condição de indivíduos que utiliza suas habilidades em práticas sociais de leitura e escrita, 

sendo capaz de fazer uso permanente de seus conhecimentos.  

Soares (2004) afirma que isso implica variadas habilidades, tais quais: ler e escrever 

para atingir diferentes objetivos; habilidades de interpretação e produção de variados gêneros 

textuais; atitudes efetivas no mundo da escrita; utilização da língua escrita para apreciar e 

transmitir conhecimentos e informações; entre outros.  

Vale ressaltar, que ser alfabetizado, isto é, saber ler e escrever, não garante ao 

indivíduo a interação integral com os diferentes tipos de textos que se encontram na 

sociedade, assim relata Soares (2009, p. 45-46):   

  
[...] As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não 

necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, não necessariamente 

adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para envolver-se com as 

práticas sociais de escrita: não leem livros, jornais, revistas, não sabem redigir um 

ofício, um requerimento, uma declaração, não sabem preencher um formulário, 

sentem dificuldade para escrever um simples telegrama, uma carta, não conseguem 

encontrar informações num catálogo telefônico, num contrato de trabalho, numa 

conta de luz, numa bula de remédio [...] . 

  

Ou pode ocorrer o contrário, mesmo não conhecendo o alfabeto, quem não sabe ler e 

escrever, isto é um analfabeto, ainda pode cultivar e exercer as práticas sociais que usam a 

escrita. Desta maneira: 

  
Um adulto pode ser analfabeto e letrado: não sabe ler nem escrever, mas usa a 

escrita: pede a alguém que escreva por ele, dita uma carta, por exemplo (e é 

interessante que, quando dita, usa as convenções e estruturas linguísticas próprias da 

língua escrita, evidenciando que conhece as peculiaridades da língua escrita) [...] não 

sabe ler, mas conhece as funções da escrita, e usa-a, lançando mão do alfabetizado. 

É analfabeto, mas é, de certa forma, letrado, ou tem um certo nível de letramento 

(SOARES, 2009, p. 47).  

  

Portanto, Soares (2009) propõe que o ato de alfabetizar, isto é ensinar o alfabeto, deve 

ocorrer em conjunto com o letramento, ou seja, ensinar a ler e a escrever no contexto das 

práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se torne, ao mesmo tempo, 

alfabetizado e letrado.   

 

5 A PESQUISA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
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Para dar início ao procedimento metodológico, compete ressaltar a definição de 

pesquisa, segundo Marconi e Lakatos (2003) é um processo formal que necessita de uma ação 

reflexiva e científica, podendo assim, compor caminhos para uma possível compreensão ou 

conhecimento da realidade.  Da mesma forma, Gil (2008 p. 26) afirma: “[...] a pesquisa como 

o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo 

fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos”.  Portanto, esse trabalho constitui-se em um conjunto de ações 

organizadas, a fim de não somente buscar por verdades, mas também, descobrir ou não 

soluções para os problemas identificados pela utilização do método científico.  

O trabalho desenvolveu-se por meio de uma pesquisa bibliográfica dos estudiosos 

sobre a Educação prisional, alfabetização e letramento, para poder assim, aprimorar a 

pesquisa desenvolvida. Logo, realizamos uma pesquisa quali-quantitativa, que para Giddens 

(2012) a pesquisa pode ser feita pelo método misto, qualitativo e quantitativo, de modo obter 

uma abrangência do tema estudado. Minayo e Sanches (1993) também relatam que a relação 

entre o método quantitativo e qualitativo, faz com que as relações sociais sejam analisadas de 

maneira mais “concreta”, podendo de tal modo, o estudo quantitativo gerar aprofundamento 

no qualitativo e vice-versa. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados como instrumentos de coleta de 

dados: questionário socioeducacional, entrevistas semiestruturadas e observações. Assim, foi 

realizado questionário socioeducacional com 10 (dez) alunos que cursam a primeira fase da 

Educação de Jovens e Adultos em uma penitenciária do município de Naviraí-MS. As 

entrevistas foram realizadas com os mesmos 10 (dez) alunos que responderam os 

questionários e com a professora da turma.  

Antes de concretizar a coleta de dados foi necessário realizar uma visita na 

penitenciária, a fim de conhecer a instituição penal, suas normas, vestimentas e 

procedimentos de segurança, além de conhecer a turma e a professora.  

As perguntas do questionário foram norteadas com a finalidade de conhecer o perfil 

socioeducacional dos alunos. Perguntou-se: Qual a sua idade? Que cor ou raça você se 

identifica? Qual seu estado civil? Caso possua filhos, quantos? Qual cidade/estado que 
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nasceu? Qual o nível de instrução de seu pai? Qual o nível de instrução de sua mãe? Seus pais 

leem? Se sim, qual o tipo de leitura? Você tem algum nível de escolarização? Se sim qual?  

Você se interessa por leitura? Se sim, qual o tipo? Costuma pegar livros na biblioteca, com 

que frequência?  

O procedimento para escolha dos alunos que fariam a entrevista semiestruturada foi 

realizado pela professora da turma, disponibilizando alunos que estavam em faixas etárias, 

nível de escolaridade e aprendizagem diferentes. Eles foram identificados como: A188, A2, 

A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10, para garantir o anonimato e a organização de dados. Esse 

momento de entrevista se deu no horário de aula, já que é o único momento de contato com os 

alunos, sucedeu em uma sala de aula ao lado, com a presença de um agente de segurança do 

lado de fora.   

As perguntas dirigidas à professora tiveram como finalidade identificar as dificuldades 

de alfabetizar em uma instituição penal, portanto as questões estiveram pautadas nas seguintes 

dúvidas: Qual é a importância da escolarização na vida de seus alunos? Qual (s) é maior 

dificuldade para a realização do trabalho docente no presídio?   

As observações foram norteadas por um roteiro estabelecido no planejamento da 

pesquisa, adotando a seguinte sequência: interação entre aluno e professor; envolvimento dos 

alunos com a disciplina ministrada; posição dos alunos e professores diante das dificuldades 

que surgem; materiais didáticos e recursos pedagógicos. Com base nessa direção foi possível 

realizar a observação, durante cinco dias, no mês de maio de 2015, na turma de EJA- 

Educação de Jovens de Adultos- 1º fase.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

Com o objetivo de compreender a função social da leitura e escrita para os alunos de 

uma turma da EJA na penitenciária de Naviraí-MS realizamos uma pesquisa a fim de 

averiguar os problemas levantados, de tal forma, utilizamos a abordagem quali-quantitativa. 

As análises da pesquisa no questionário socioeducacional, nos revelaram a possível 

consideração de que a maior parte dos estudantes que se encontram em processo de 

                                                                 
88

 Foi utilizado o código A1 para aluno 1; A2 para aluno 2 e assim sucessivamente.  
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escolarização na penitenciária em Naviraí-MS são oriundos de famílias de baixo poder 

aquisitivo e de zona rural, que não tiveram a oportunidade de estudar devido à necessidade de 

trabalhar. Portanto, depositam na educação a única alternativa para uma mudança de vida, 

colocando sobre esse aspecto, grandes expectativas, principalmente para o desenvolvimento 

social e econômico de seus filhos, para não repetirem os “erros” dos pais, desse modo, não 

medem esforços para assegurar que a (o) filho (a) atinja o mais alto grau de escolarização.  

Além deste resultado ao perfil dos alunos, verificamos as implicações da importância 

da função social da escrita e leitura obtidas por meio da entrevista semiestrutura e 

observações. 

No grupo de alunos foi possível notar que todos veem a leitura e escrita como 

fundamental para o convívio social e para a realização de tarefas simples do cotidiano, mas 

suas atitudes quanto às práticas sociais de leitura, afirmam o contrário, já que somente um 

aluno disse pegar algo para ler na biblioteca e participar de práticas de leitura. Diante dessa 

verificação nota-se que as únicas práticas sociais de leitura são durante o período de aula, em 

atividades desenvolvidas pela professora em sala.  

Quando analisamos os motivos que levaram os detentos a começarem ou retornarem 

aos estudos, foi considerado contraditório com a conclusão sobre a importância da educação, 

pois ao responderem sobre o motivo, todos afirmaram que vão para a aula com o intuito 

principal de redução da pena e em alguns casos, os alunos ficam dispersos ou até mesmo não 

se esforçam para adquirirem conhecimentos. Portanto, a função da educação, na prisão, que 

deveria ser reeducar e ressocializar o indivíduo, deixa de existir, já que há um risco 

significativo dos alunos se tornarem meramente números que passaram pelo processo de 

escolarização prisional. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA: UMA ANÁLISE DA BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR E SUAS COMPETÊNCIAS 
  

Dennis Fernandes  (CRE8 – SED) 89 
Michelle Milhorança Moreira (CRE890 – SED) 91 

 

RESUMO: Inicialmente apresentamos neste artigo uma análise sobre a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), que desde já, é uma referência obrigatória para orientar a revisão 

e a elaboração dos currículos nos estados e nos municípios de todo o país. Após a construção 
dos novos currículos, haverá formação dos professores, ajustes dos materiais didáticos e 

ajustes das avaliações locais. Na ânsia de nos preparar para essas mudanças, esse artigo 
propõe integrar as transições a serem sucedidas no ensino de História e Geografia para o 
Ensino Fundamental. É preciso refletir e problematizar sobre as competências que os 

discentes devem desenvolver nessas áreas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Base Nacional Comum Curricular; História; Geografia. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Educação (MEC) apresenta a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) como: “um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica”. (BRASIL, 2017, p.07) 

Esse documento abrange: competências gerais que os estudantes devem desenvolver 

em todas as áreas; Competências especificas de cada área e respectivos componentes 

curriculares; Objetos de Conhecimento e habilidades a desenvolver a cada etapa da Educação 

Básica da Educação Infantil ao Ensino Médio; A progressão e sequenciamento dos conteúdos 

e habilidades de cada componente curricular para todos os anos da educação básica. 

(BRASIL, 2017) 
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A BNCC é “orientada” a partir “[...] dos princípios traçados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) [...]”, ela será um instrumento político 

para somar-se “[...] aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação 

humana integral [...]” na tentativa de construir uma “[...] sociedade justa, democrática e 

inclusiva” (BRASIL, 2017, p. 07). 

Esse documento tem como um de seus objetivos, [...] ajudar a superar a fragmentação 

das políticas educacionais, ensejar o fortalecimento do regime de colaboração entre as três 

esferas de governo e ser balizador da qualidade da educação: 

 
Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes 

escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas 

pedagógicas das instituições escolares, a BNCC integra a política  nacional da 

Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em 

âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à 

avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta d e 

infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação (BRASIL, 2017, 

p.08). 

 

Neste sentido, é fundamental a análise deste documento (BNCC), que já se torna uma 

referência obrigatória para orientar a revisão e a elaboração dos currículos, dos livros 

didáticos e das estratégias de ensino dos professores de todos os estados e municípios 

brasileiros. 

A metodologia adotada para esse trabalho de pesquisa, quanto ao seu procedimento, é 

unicamente bibliográfica, cuja a abordagem é qualitativa. Para Gil (2002, p.44), a pesquisa 

bibliográfica “[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Nesse caso, principalmente o documento 

produzido pelo MEC, a Base Nacional Comum Curricular.  

Neste artigo vamos destacar sobre o ensino de História e Geografia, analisar as 

competências e as habilidades dessas áreas no Ensino Fundamental e refletir sobre a estrutura 

da BNCC referente a esses componentes curriculares. 

 

2 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR  
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A Base é uma referência nacional obrigatória, mas não é o currículo. Seu papel será 

justamente o de orientar a revisão e a elaboração dos currículos nos estados e nos municípios 

do país e especificar o que ensinar, e não como ensinar.  

A Base estabelece os objetivos que se espera que os estudantes venham a atingir, 

enquanto o currículo define como alcançar esses objetivos.  De maneira simples, é possível 

afirmar que a Base indica o ponto aonde se quer chegar, o currículo traça o caminho até lá. As 

competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos e devem respeitar as 

características e necessidades de cada localidade. 

 
Figura 1: Ilustração das competências gerais apresentadas na BNCC. 

 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base 

 
Todas as competências nos remetem a uma formação integral dos estudantes. A 

Educação Integral é tratada por diversos autores, dentre eles Anísio Teixeira e Paulo Freire, 

como um instrumento de integração social, em que há o exercício crítico e ativo da cidadania.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base
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O Ministério da Educação expõe em uma de suas séries que, a Educação Integral se 

caracteriza pela ideia de uma formação “mais completa possível” para o ser humano. (MEC, 

2010, p. 15). Não estamos falando de ensino em tempo integral, mas Educação Integral.  

Ser humano é ter na essência de seu Ser, valores morais, respeito, bondade, ética, 

espiritualidade, é ser íntegro, com atitudes coerentes a sua própria singularidade. É ser inteiro, 

é ser pensante, político, ético, é ser homem autônomo, mas dependente de uma sociedade. 

Cortella (1999, p. 42), aponta que somos um produto cultural e que através da Cultura 

nos formamos socialmente, com valores, crenças, regras, objetos, conhecimentos, etc. além de 

sermos historicamente determinados com as condições e concepções da época na qual 

vivemos. Nas palavras do autor: [...] o homem não nasce humano e, sim, torna-se humano na 

vida social e histórica no interior da Cultura.  

Independentemente de a escola oferecer o ensino em tempo integral ou parcial, a 

educação deve ser integral, é um direito de todos o ensino de qualidade que trabalha 

habilidades e competências além das disciplinas, a escola é instituição responsável por 

produzir conhecimento, na escola, estudantes somos todos, sejamos professores ou alunos, o 

estudo é o que nos move, e a BNCC prioriza as habilidades e competências que nos levam a 

construir conhecimentos múltiplos. 

Na BNCC, o Ensino Fundamental está organizado em 04 (quatro) áreas do 

conhecimento. Essas áreas como aponta o parecer CNE/CEB nº11/2010, “favorecem a 

comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares” 

(BRASIL, 2010, p.28).  

Cada área de conhecimento estabelece competências específicas, que devem ser 

desenvolvidas ao longo dos nove anos, essas, esclarecem como as dez competências gerais se 

expressam nas áreas. Na ilustração abaixo podemos visualizar essa organização. 
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Figura 2: Estrutura da Base Nacional Comum Curricular 

 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base  

  
Nos textos de apresentação, cada área de conhecimento evidencia seu papel na 

formação integral dos estudantes do Ensino Fundamental e destaca as particularidades para os 

Anos Iniciais e Anos Finais, considerando as características do estudante quanto as 

especificidades e as demandas pedagógicas dessas fases da escolarização.   

A partir dos componentes História e Geografia analisaremos as competências que os 

alunos devem desenvolver nos anos do Ensino Fundamental, refletindo sobre a progressão e 

sequenciamento dos conteúdos, e as habilidades a serem desenvolvidas.  

 

 

3 O ENSINO DE HISTÓRIA  

 
Quando pensamos e refletimos sobre a história e seu ensino é de fundamental 

relevância entender quais são os objetivos da aprendizagem em história. O texto da BNCC 

aponta que: 

  

Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base
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elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com vistas a identificar, 

analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, 

temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes (BRASIL, 2017, p. 347). 

 
Continuando sobre o trabalho do investigador acerca do objeto histórico, Benjamim 

(1994), também adverte que não é possível ter acesso ao passado “[...] como ele de fato foi 

[...]” (p. 224), de modo que é preciso ter clareza sobre a provisoriedade dos fatos históricos. 

 
A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa fixar, como 

imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido. [...] 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “como ele de fato foi”. 

Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de 

um perigo (BENJAMIM, 1994, p. 224-225).  

 

Por isso, a importância do documento na pesquisa histórica. Segundo Chartier (2011), 

somente por meio da análise de documentos e dos vestígios do passado é possível produzir 

inteligibilidade sobre as “práticas anteriores”. Assim, provar a existência do passado somente 

é possível mediante a ação conjunta entre “[...] escrita, explicação compreensiva e prova 

documental” (p. 29). Deste entendimento em relação ao tratamento do documento histórico 

(fonte) e a escrita da história entendemos que é relevante a presença de analise e 

problematização das fontes históricas nas aulas de história na Educação Básica.  

 Com relação aos estudos em torno da História, seu ensino e as assimilações dos 

estudantes do Ensino Fundamental, Lee (2006) indica alguns caminhos:   

 

[...] A pesquisa é necessária para que nos permita entender as ideias que estruturam 

as relações dos alunos com o passado e os tipos de passado que eles têm acesso. 

Simultaneamente devemos tentar desenvolver abordagens práticas que construam 

nosso conhecimento das ideias dos alunos e os tipos de passado aos quais têm 

acesso. Pesquisa e prática devem andar juntas com o desenvolvimento do currículo e 

com a contribuição dirigida por professores em estudos pilotos em pequena escala 

(p.147). 

 

Ainda segundo Lee (2006), para que estas abordagens práticas e pesquisas sejam 

exitosas é preciso que elas estejam calcadas em um conceito de literacia92 história, do qual 

Lee defini da seguinte forma:   

 

                                                                 
92

 É um conceito da língua inglesa que ao ser traduzida para a língua portuguesa (Portugal) expressa o sentido de 

letramento em história.   
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[...] um conceito válido de literacia histórica poderia esboçar os diferentes elementos 

na educação histórica e executar as funções que esses substitutos parciais usurpam, 

mas – precisamente porque são parciais – não conseguem obter. Um conceito de 

literacia histórica oferece uma agenda de pesquisas que une o trabalho passado com 

novas indagações. É quase um truísmo que a dicotomia entre a educação histórica 

como compreensão disciplinar e como história substantiva seja falso. Um conceito 

de literacia histórica demanda ir além disso ao começar a pensar seriamente sobre o 

tipo de substância que a orientação necessita e o que as compreensões disciplinares 

devem sustentar naquela orientação (2006, p. 148). 

 
Mediantes aos conceitos expostos acima, compreendemos que o espaço escolar é um 

ambiente de estimulação de ações nas quais professores e estudantes sejam produtores do 

processo de ensino e aprendizagem. Nesta direção, essa ação docente/discente deve produzir 

uma atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no âmbito do Ensino Fundamental. 

Nesta perspectiva de investigações histórica a BNCC destaca as seguintes competências 

específicas de história para o ensino fundamental.  

 

1. Reconhecer que diferentes sujeitos possuem percepções diferenciadas da 

realidade, estejam eles inseridos no mesmo tempo e espaço ou em tempos e espaços 

diferentes.  

2. Selecionar e descrever registros de memória produzidos em diferentes tempos e 

espaços, bem como diferentes linguagens, reconhecendo e valorizando seus 

significados em suas culturas de origem.  

3. Estabelecer relações entre sujeitos e entre sujeitos e objetos, e seus significados 

em diferentes contextos, sociedades e épocas.  

4. Colocar em sequência, no tempo e no espaço, acontecimentos históricos e 

processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, 

econômicas e culturais, bem como criticar os significados das lógicas de 

organização cronológica. 

5. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a 

documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a 

diferentes linguagens, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a 

cooperação e o respeito.  

6. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e 

povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com 

base em princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

7. Descrever, comparar e analisar processos históricos e mecanismos de ruptura e 

transformação social, política, econômica e cultural.  

8. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no 

espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade 

com as diferentes populações.  

9. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos próprios à produção 

do conhecimento historiográfico. (BRASIL, 2017, p. 352). 

 

Posto isto, entendemos que a partir destas competências e com os objetivos de 

conhecimento indicados pela BNCC, o docente precisa ter uma atitude crítica sobre o 

documento, pois torna-se de fundamental importância entender a interferência sobre o 
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trabalho docente e a aprendizagem dos discentes, e também apontamos a necessidade da 

reflexão que o profissional da educação precisa ter em relação sua prática pedagógica, tendo 

em seu horizonte a aprendizagem histórica como uma ferramenta para o fortalecimento da 

cidadania e a formação de cidadão/críticos.   

  

4 O ENSINO DE GEOGRAFIA  

 

Ao refletir sobre a Geografia e seu ensino, é imprescindível pensar em estratégias que 

garantam a Integralização de saberes, afinal, essa é uma ciência privilegiada ao abranger em 

sua essência a necessidade de adquirir habilidades múltiplas.  

Um exemplo disso é que para dispor de noções cartográficas precisamos de 

habilidades como: raciocínio lógico matemático, interpretação de linguagens escritas e não 

escritas principalmente, senso de espaço e tempo, ideia de representação e simbologia, enfim, 

habilidades que não estão limitadas a uma disciplina escolar, mas que subsidia-se do 

conhecimento produzido em todas as disciplinas escolares para alcançar a competência 

pretendida, nesse caso,  “desenvolver o pensamento espacial, exercitando a leitura e produção 

de representações diversas e a utilização de geotecnologias para a resolução de problemas que 

envolvam informações geográficas. ” (BRASIL, 2017, p. 318). 

Outros exemplos poderiam ser usados, aos quais integrariam saberes do que 

nomeamos de geografia, história, língua portuguesa, matemática, ciências naturais, arte, 

educação física. Exemplos que evidenciam a necessidade de romper com as “caixinhas” 

chamadas disciplinas escolares. 

Se no contexto escolar existem essas fragmentações e distanciamento entre as várias 

ciências, no interior da Geografia isso também é um fato a ser superado, qual estudante de 

geografia nunca participou de debates entre Geografia Física e Geografia Humana?  

Determinismo e Possibilismo? Ou entre Licenciatura e Bacharel? 

É preciso evoluir nos estudos e na produção do conhecimento. Não há um lugar 

melhor para que isso aconteça do que em âmbito escolar, essa é tarefa primordial da escola. 

É preciso superar a fragmentação no ensino da própria Geografia quando tratada 

segundo Moreira (2014), pelo modelo N-H-E (Natureza, Homem e Economia), pois de acordo 
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com o exercício da profissão, posso afirmar que na escola, pelo cumprimento do Referencial 

Curricular atual com suas indicações, primeiro se ensina aspectos da natureza, depois o 

homem e as questões populacionais, e a economia no final, com a geopolítica mundial em 

uma discussão mais complexa. 

Realmente a ordem atual dos conteúdos segue essa linha apresentada por Ruy Moreira, 

o grande problema não está exatamente na ordem em que são trabalhados esses conteúdos, 

mas a forma desconectada em que são trabalhados, pois o Referencial Curricular não desperta 

os professores para a necessidade de intercomunicação das abordagens, tão pouco os livros 

didáticos, que de maneira geral seguem à risca os currículos – e quando não seguem os 

professores reclamam. Isso deve ser considerado durante a elaboração dos novos currículos a 

partir da BNCC. 

Não há como negar que a construção teórica da BNCC do componente curricular de 

Geografia está muito bem escrito, essa teoria aponta aspectos de rompimento com o modelo 

N-H-E quando expressa:  

 

Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em 

Geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, 

desenvolvendo o raciocínio geográfico. O pensamento espacial está associado ao 

desenvolvimento intelectual que integra conhecimentos não somente da Geografia, 

mas também de outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e Literatura). Essa 

interação visa à resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, 

orientação e direção de objetos localizados na superfície terrestre, efeitos de 

distância, relações hierárquicas, tendências à centralização e à dispersão, efeitos da 

proximidade e vizinhança etc. (BRASIL, 2017, p. 311).    

 

Na sequência a BNCC explica teoricamente como exercitar o pensamento espacial 

através do raciocínio geográfico, para assim “compreender aspectos fundamentais da 

realidade”, e fazer “as conexões existentes entre componentes físico-naturais e as ações 

antrópicas” (p.311). 

Segundo esse documento, os princípios do raciocínio geográfico são: “Analogia, 

Conexão, Diferenciação, Distribuição, Extensão, Localização e Ordem”. (p.312). Ao 

discriminar esses princípios o documento é pautado em autores renomados como Ruy Moreira 

e Eliseu Savério Spósito. 

As competências específicas de Geografia para o Ensino Fundamental são:  
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1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação 

sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução 

de problemas. 

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico e entre 

distintas áreas do currículo escolar, reconhecendo a importância dos objetos técnicos 

para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da 

natureza ao longo da história. 

3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do 

raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, 

envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, 

extensão, localização e ordem. 

4. Desenvolver o pensamento espacial, exercitando a leitura e produção de 

representações diversas (mapas temáticos, mapas mentais, croquis e percursos) e a 

utilização de geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam 

informações geográficas. 

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para 

compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico -

científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções para questões 

que requerem conhecimentos científicos da Geografia. 

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender 

ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e 

respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, 

idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outro tipo. 

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões 

socioambientais, com base em princípios éticos democráticos, sustentáveis e 

solidários (BRASIL, 2017, p. 318). 

 

Incutir nos estudantes, habilidades que os levem a edificar essas competências já no 

ensino fundamental, não será tarefa fácil. Para dar conta desses desafios mediante aos 

objetivos de conhecimento indicados pela BNCC, primeiro o docente precisa conhecer esse 

documento, ter uma atitude crítica sobre ele, pois como já foi dito, a partir desse documento é 

que os currículos serão elaborados, então o trabalho docente está totalmente vinculado a este.  

É preciso que as teorias saiam do campo dos pensamentos, saltem do “papel” e sejam 

efetivamente uma realidade dentro das escolas. Para isso é fundamental o posicionamento do 

professor frente ao entendimento da BNCC, suas contribuições no processo de elaboração do 

currículo e na escolha do livro didático, afinal, é esse profissional que está em uma relação 

direta com o estudante é que pode fazer a diferença.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As competências específicas de História e Geografia para o Ensino Fundamental de 
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maneira geral buscam contribuir com os estudantes no desenvolvimento da cognição in situ, 

ou seja, in loco, considerando as noções de tempo e espaço, já que, segundo a BNCC: 

 

O raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o 

espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica. A 

capacidade de identificação dessa circunstância impõe-se como condição para que o 

ser humano compreenda, interprete e avalie os significados das ações realizadas no 

passado ou no presente, o que o torna responsável tanto pelo saber produzido quanto 

pelo controle dos fenômenos naturais e históricos dos quais é agente (BRASIL, 

2017, p. 305). 

 

Essas abordagens geo-históricas buscam garantir um relacionamento indissociável 

entre tempo e espaço, não apenas no âmbito conceitual, mas principalmente nos lugares 

significativos de convivência desses estudantes. “[...] A exploração das noções de espaço e 

tempo deve se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a permitir que os alunos se 

tornem produtores e leitores de mapas dos mais variados lugares vividos, concebidos e 

percebidos” (BRASIL, 2017, p. 305). 

Muitas são as contribuições que essas abordagens podem oferecer aos estudantes, 

como:  

 

[...] a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder e, 

especialmente, à produção de conhecimentos e saberes, frutos de diferentes 

circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino de Geografia e História, ao 

estimular os alunos a desenvolver uma melhor compreensão do mundo, não só 

favorece o desenvolvimento autônomo de cada indivíduo, como também os torna 

aptos a uma intervenção mais responsável no mundo em que vivem (BRASIL, 2017, 

p. 305). 

 

Proporcionar condições e meios para que o estudante trabalhe na construção do 

próprio conhecimento e se motive a buscar desenvolver habilidades e competências é nosso 

grande desafio.  

Há muito se fala sobre habilidades e competências no âmbito escolar e a Base os traz 

como referencias objetivas para no nosso trabalho, direcionando nossas ações docentes no 

intuito de orientar também essa produção discente. Entender o que são habilidades e 

competências é essencial nessa fase de implementação da BNCC. 

Celso Antunes explica habilidades como: “Filha específica da competência” 

(ANTUNES, 2001, p.18). A competência nesse sentido, é construída a partir do 
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desenvolvimento de diferentes habilidades.  

As habilidades são como um conjunto de saberes utilizados para realizar um produto 

final com competência, havendo nesse exercício um ciclo, pois quando se adquire uma 

competência, várias habilidades estariam sendo utilizadas e a cada nova habilidade utilizada 

mais uma competência será alcançada. 

Nos itens sobre o ensino de História e Geografia elencamos as competências 

específicas trazidas pela BNCC para esses componentes curriculares, e para que elas sejam 

adquiridas pelos estudantes precisamos criar meios e condições a partir do nosso trabalho 

docente (estratégias de ensino). 

Resumidamente essas competências “[...] exigem clareza na definição de um conjunto 

de objetos de conhecimento que favoreçam o desenvolvimento de habilidades e que 

aprimorem a capacidade de os alunos pensarem diferentes culturas e sociedades, em seus 

tempos históricos, territórios e paisagens [...]” (BRASIL, 2017, p. 306). 

A progressão das habilidades e sequenciamento dos conteúdos, deverão seguir as 

unidades temáticas direcionadas pela BNCC. O componente Geografia “[...] foi dividido em 

cinco unidades temáticas comuns ao longo do Ensino Fundamental [...]” (p.313). Já o 

componente História é organizado a partir de uma variação de unidades temáticas. Ambas 

estruturadas a partir da fase do estudante (1º, 2º, 3º ano...), das unidades temáticas, dos objetos 

de conhecimento, seguidas das habilidades a serem desenvolvidas que estão enumeradas para 

indicar a posição sequencial do campo de experiência para cada grupo/faixa etária. 

Nesses componentes curriculares a progressão das habilidades vai do micro, para o 

macro e orienta o professor introduzir o “novo” a partir do que o estudante já conhece. 

 

No decorrer do Ensino Fundamental, os procedimentos de investigação em Ciências 

Humanas devem contribuir para que os alunos desenvolvam a capacidade de 

observação de diferentes indivíduos, situações e objetos que trazem à tona dinâmicas 

sociais em razão de sua própria natureza (tecnológica, morfológica, funcional). A 

Geografia e a História, ao longo dessa etapa, trabalham o reconhecimento do Eu e o 

sentimento de pertencimento dos alunos à vida da família e da comunidade 

(BRASIL, 2017, p.307). 

 

Como já mencionado, a Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades 

que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Por ser 
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um documento normativo que está em sua fase final de revisão interferirá diretamente no 

processo de ensino e aprendizagem, ou seja, nos trabalhos de toda a comunidade escolar. 

A partir das exposições realizadas neste artigo, sugerimos que os professores 

conheçam, estudem e problematizem a BNCC na perspectiva de refletir a própria ação 

docente e trabalhar para uma aprendizagem que gere significado para os estudantes. 

Garantir ensino de qualidade e efetiva aprendizagem deve ser o nosso compromisso 

enquanto parte de uma instituição de ensino. Aprofundar nesse estudo e crescer nas 

discussões são tarefas imprescindíveis e urgentes que nos pertencem. 
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FUNDAMENTAL 
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RESUMO: O trabalho tem por finalidade tratar sobre as especificidades da Gestão Escolar do 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, abordando também o conceito de gestão educacional, 
escolar e a gestão democrática e participativa. Tem como objetivo analisar o papel do gestor 

frente aos anos finais do Ensino Fundamental, a importância de oferecer aos discentes um 
desenvolvimento através de um currículo que assegure atender suas necessidades básicas e 

pedagógicas como a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
economia, da tecnologia, das artes, da cultura, dos valores em que se fundamenta a sociedade 
e ponderar como está sendo conduzida a gestão no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos. Utilizou-se como procedimento metodológico, embasamento 
teórico a partir de textos normativos e concepções de autores que discutem acerca da 

especificidade do gestor no âmbito do Ensino Fundamental. Para coleta de dados elaborou-se 
roteiro de entrevista para três gestores. A partir da análise de dados, nota-se que a gestão 
escolar traz desafios e o gestor é uma peça chave para o fortalecimento da mediação dentro 

instituição, tanto nas áreas burocráticas como nas áreas pedagógicas, devendo atuar de forma 
democrática.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Escolar. Gestão Democrática. Ensino Fundamental. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda a temática “A gestão escolar nos anos finais do ensino 

fundamental”, bem como sua definição e problemática, com o objetivo de enfatizar e 

compreender suas especificidades, contribuindo com levantamento de dados relacionados as 

políticas de gestão e refleti-las no contexto das realidades escolares, seus principais objetivos, 
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as atribuições curriculares e efetividade no campo educacional quanto à construção de 

conhecimento. 

A metodologia foi desenvolvida através de pesquisas bibliográficas e pesquisa de 

campo, surgiu através da curiosidade e desejo de conhecimentos aprofundados sobre a 

maneira de efetuação da gestão escolar nos anos finais do ensino fundamental. Com base no 

estudo dos Parâmetros e nos Referenciais estabelecidos pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), pode-se fazer um estudo aprofundado e análises descritivas sobre a visão de 

profissionais na área da educação especificamente nos anos finais do ensino fundamental, 

embasando a pesquisa elaborada com conteúdos bibliográficos de autores sobre o tema 

proposto.  

Nessa perspectiva, o trabalho está organizado da seguinte maneira: Primeiramente 

conceituamos o que é gestão, gestão educacional, escolar e democrática participativa, depois a 

finalidade dos anos finais do ensino fundamental de 6° ao 9º ano, posteriormente sobre a 

gestão nos anos finais do ensino fundamental, apresentação das entrevistas realizadas com 3 

(três) gestores, análise de dados, considerações finais com as principais ideias que abrange 

todo o trabalho e as referências bibliográficas consultadas para a elaboração do mesmo.  

A pesquisa possui importância relevante, contribui para o levantamento de dados do 

tema proposto, norteando e respondendo questões pertinentes relacionadas as especificidades, 

dificuldades e necessidades de mudança na gestão educacional dos anos finais do ensino 

fundamental. 

 
2 GESTÃO EDUCACIONAL E ESCOLAR 

 

De acordo com Brasil (2006, p.53) a gestão se define como uma “Forma de planejar, 

organizar, dirigir, controlar e avaliar um determinado projeto; Sinônimo de administração que 

visa à racionalização de recursos materiais, recursos humanos e tem por meta o alcance de 

uma determinada finalidade”. Neste sentido, a palavra gestão parte do pressuposto de saber 

planejar, e agir de forma sensata conforme as situações decorrentes. Já no sentido etimológico 

Cury (2005) aponta gestão como uma palavra originária do Latim, gero, gessi, gestum, 

gerere, dessa maneira definindo: executar, exercer, gerar, carregar, entre outras definições. 
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Observa-se que gestão educacional é uma das premências que constitui a gestão 

governamental, e tal fato se dá pela percepção de que a educação é um dos princípios 

essenciais para o progresso de uma nação. Nesse sentido, em conformidade com as palavras 

de Bordignon e Gracindo (2001, p. 147) “Entende- se por gestão da educação o processo da 

educação político-administrativo contextualizado, por meio da qual a pratica social da 

educação é organizada, orientada e viabilizada”.   

Acompanhando as ideias de Oliveira (2017), a gestão educacional brasileira baseia-se 

na sistematização dos entes federados (federal, estadual e municipal), nas diversas formas de 

vínculos entre as instâncias que estabelece as normas, e do oferecimento da educação pelo 

setor público e privado.  

Nota-se que a gestão educacional compõe a estrutura da educação e é a totalidade, ou 

seja, envolve as políticas públicas, a organização, a articulação do funcionamento 

educacional. Sob essa ótica Luck (2006, p. 25) analisa que:   

 
A gestão educacional corresponde à área de atuação responsável por estabelecer o 

direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar o modo de ser e de 

fazer dos sistemas de ensino e das escolas, para realizar ações conjuntas associadas e 

articuladas visando o objetivo comum da qualidade de ensino e seus resultados.  

 

É útil ressaltar que cabe aos entes federados a garantia e o suporte da educação 

pública, sendo destinados a cada um suas competências conforme salienta Costa (2006, s/p):  

 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB 9394 de 24 

de dezembro de 1996, o Município é incumbido de oferecer a educação infantil e 

com prioridade o ensino fundamental (art. 11, inciso V); os Estados devem ser 

responsáveis por assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino 

médio (art. 10, inciso VI), sendo ainda incumbidos de definir, com os municípios, 

formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, garantindo a distribuição 

proporcional das responsabilidades (art. 10, inciso II). A União, além de sua rede de 

ensino superior e sua presença em outros níveis e modalidades de ensino (art. 9º, 

inciso II), deve exercer função técnica de apoio e financiamento [...].  

 

Tais referenciais permitem dizer que a gestão educacional é o macro onde se 

encontram os órgãos superiores, entretanto no que diz respeito a gestão escolar, esta se faz no 

nível micro, ou seja, acontece nas escolas. Segundo as análises de Dourado (2006), a escola é 

uma instituição social e esta deve ser dirigida a partir de suas particularidades, portanto tem 

autonomia quanto a sua organização, sendo assim a gestão escolar se diferencia da 
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administração em geral. A escola é componente e representante da sociedade em que está 

incluída, ao mesmo tempo em que se organiza socialmente.   

Neste sentido, Dourado (2006, p. 29) ainda destaca que “estando a sociedade 

organizada sob o modo de produção capitalista, a escola enquanto instância dessa sociedade, 

contribui tanto para manutenção desse modo de produção, como também para sua superação, 

tendo em vista que é constituída por relações contraditórias e conflituosas estabelecidas entre 

grupos antagônicos”. Sendo assim a viabilidade de elaboração de práticas na gestão da escolar 

que visa mudança social com cidadãos participativos, acontecem, mas não ainda como 

deveria acontecer.  

 
A possibilidade da construção de práticas de gestão na escola, voltadas para a 

transformação social com a participação cidadã, reside nessa contradição em seu 

interior. Desse modo, a gestão escolar é vista por alguns estudiosos como a 

mediação entre os recursos humanos, materiais, financeiros e pedagógicos, 

existentes na instituição escolar, e a busca dos seus objetivos, não mais o simples 

ensino, mas a formação para a cidadania (DOURADO, 2006, p 29).  

 

Portanto, a articulação do trabalho do gestor se organiza na atuação das pessoas e na 

apropriação de controle do trabalho pessoal, sentindo-se integrante essencial da realidade para 

a especificidade da gestão, no âmbito da organização escolar. Através dessa realidade a 

realização do poder particular é superado, para permitir a composição da habilidade 

centralizada na singularidade escolar em sua totalidade. 

Conforme aponta Riçardo (2017), a gestão é caracterizada como a atividade na qual 

são realizados os procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo e 

interagindo os aspectos gerenciais e técnico-administrativos. A direção é um atributo da 

gestão, pela qual é afunilado o trabalho coletivo das pessoas que trabalham grupalmente, 

orientadas e integradas aos objetivos. Desse modo, o diretor é aquele que possui atributos 

necessários para dirigir as atividades pedagógicas promovendo ações de forma a garantir 

praticas necessárias às transformações sociais que é enfrentada na escola, pois nesta contém 

normas e especificidades para gerar cidadãos não só capazes de exceder seus limites, mas 

também desafiá-los.   

Conforme aponta Luck (2009, p.33) [...] para trabalhar em educação, de modo a 

atender essas demandas, torna-se imprescindível que se conheça a realidade e que se tenha as 
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competências necessárias para realizar nos contextos educacionais os ajustes e mudanças de 

acordo com as necessidades e demandas emergentes no contexto da realidade externa e no 

interior da escola, de modo que as distinções existem no contexto escolar e estas permite a 

criatividade e a participação resultante do esforço de todos. 

Dessa forma, relacionamos o tema com a palavra Democracia, que vem do grego 

demo= povo e cracia = governo, ou seja, governo do povo. Dentro de uma democracia, as 

pessoas possuem liberdade de expressão e manifestações de suas opiniões (DEMOCRACIA, 

2012).  

Nesse entendimento, a gestão democrática e participativa no âmbito escolar é de uma 

dimensão importantíssima para educação, pois constitui-se numa prática contínua, para que 

haja um envolvimento de todas as pessoas que de alguma forma fazem parte do contexto 

escolar, como a participação da comunidade escolar, que inclui os educandos, pais, 

professores, funcionários, coordenadores e diretor. Gestão é um padrão que segundo Vieira 

(2005) representa um importante desafio na operacionalização das políticas de educação e no 

cotidiano escolar. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em seu artigo 14 apresenta as seguintes 

determinações, no que se refere a gestão democrática: 

 
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme 

os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político - 

pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 1996, p. 7). 

 

Nessa perspectiva, a escola tem a obrigação de ser um lugar de comprometimento e 

responsabilidade de todos os sujeitos que são incluídos nesta realidade sem menosprezar o 

papel de cada um, fazendo valer o direito e a função que cada um exerce nesse contexto para 

que na coletividade, cada um seja o complemento do outro. 

Decorrendo desses aspectos a gestão escolar conta com o apoio e acompanhamento 

dos conselhos, essas são organizações elaboradas por representantes de determinada 

sociedade, com funções para definir demandas político-pedagógicas financeira, burocrática no 

contexto escolar.  
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Deste modo, o diretor desempenha um papel fundamental na gestão que é de 

gerenciar, administrar os recursos financeiros, buscar recursos para atender reparos 

necessários, mediar conflitos, dividir tarefas, manter a comunicação com os pais e atendê-los 

quando for necessário, acompanhar o cotidiano da sala de aula. O gestor deve ser capaz de dar 

ouvido ao que as pessoas têm a lhe dizer, buscando um senso comum, delegando autoridade e 

dividindo poder, vindo alcançar o objetivo de que a escola seja um ambiente que proporcione 

um atendimento e um ensino de qualidade. 

 
É preciso cessar de opor, retoricamente, o poder da maioria aos direitos das 

minorias. Não existe democracia se esses dois elementos não forem respeitados. A 

democracia é o regime em que a maioria reconhece os direitos das minorias porque 

aceita que a maioria de hoje venha a se tornar a minoria no dia de amanhã e ficar 

submetida a uma lei que representará interesses diferentes dos seus, mas não lhe 

recusará o exercício de seus direitos fundamentais (TOURAINE, 1996, p. 29). 

 

O autor defende uma democracia social, que garanta espaços na sociedade para todos 

os sujeitos, sem opor-se os interesses da maioria aos da minoria, sem excluir uma das partes. 

Sendo assim, não pode haver democracia sem a participação das pessoas na gestão pública. 

Partindo por este pressuposto, é relevante destacar a que a gestão escolar está 

diretamente ligada a todos os trabalhos educativos que engloba o cotidiano escolar 

contribuindo com formação e desenvolvimento dos alunos. Por esta ótica, Brasil (2006, p. 53) 

afirma que gestão escolar é: 

 
Forma de organizar o trabalho pedagógico, que implica visibilidade de objetivos e 

metas dentro da instituição escolar; Implica gestão colegiada de recursos materiais e 

humanos, planejamento de suas atividades, distribuição de funções e atribuições, na 

relação interpessoal de trabalho, e partilha do poder; Diz respeito a todos os aspectos 

da gestão colegiada e participativa da escola e na democratização da tomada de 

decisões. 
 

Portanto, é imprescindível acentuar que todos os envolvidos no contexto escolar ao 

assumir a incumbência dada pela LDB na elaboração do Projeto Político Pedagógico (P.P.P) 

da escola, estarão exercendo sua participação na administração das políticas educacionais. 

Assim, o processo democrático educacional só se torna mais competente à medida que seus 

participantes tenham a consciência do comprometimento dentro das comunidades escolar, 

buscando coordenar e objetivar as decisões tomadas (LUCK, 1998). 
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Repensar a escola como um espaço democrático, não é tarefa fácil pelo fato de 

surgirem muitas dificuldades na administração dos diretores que irão interferir na realização 

do seu trabalho, “ocasionando até mesmo um sentimento de incompetência e desanimo, por 

não conseguirem atingir as perspectivas de uma escola ideal” (SOUZA, 2012, p.8), desse 

modo, é necessário a partilha da tomada de decisões com a comunidade (família, 

funcionários, professores e etc), levando os mesmos desafios da convivência democrática 

presentes em nossa sociedade. 

 

3 A FINALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ANOS FINAIS 

 

A educação básica tem por finalidade oferecer ao educando uma formação de 

qualidade, desde a educação infantil, anos iniciais, a qual tem por objetivo alfabetiza- los. 

Segundo Cury (2002) e conforme conta na legislação vigente, a educação básica tem 

por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores.  É direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida com a 

elaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

  O art. 22 da LDB, a fim de evitar uma interpretação dualista ente cidadania e trabalho 

e para evitar o tradicional caminho no Brasil de tornar a qualificação do trabalho como uma 

sala sem janelas que não é do mercado, acrescenta como próprio de uma educação cidadã, 

tanto o trabalho quanto o prosseguimento em estudos posteriores.  

 Ressalta Cury (2002) que a educação infantil é a base da educação básica, o ensino 

fundamental é o tronco e o ensino médio é o seu acabamento e é de uma visão do todo como 

base que se pode ter essa visão consequente das partes.    

O Ensino Fundamental tem caráter obrigatório e se traduz como um direito público 

subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família a sua oferta a todos.  

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) essa etapa do ensino deve 

assegurar aos estudantes o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura 
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imprescindíveis para a vida em sociedade e o benefício de uma formação comum, 

independente da grande diversidade da população escolar.   

Um estudo de Oliveira e Santos (2008) em relação aos anos finais do ensino 

fundamental, os objetivos educacionais estão pautados na compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da economia, da tecnologia e das artes, da cultura, dos valores em 

que se fundamenta a sociedade no desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes, valores e nos 

conhecimentos que constituem os componentes curriculares obrigatórios.   

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), cabe à escola possibilitar a 

educação continuada, oriunda de um planejamento sistemático, para os educandos do Ensino 

Fundamental II (6º ao 9º ano). Além disso, não se pode visualizar a educação como algo 

simplista, mas sim como algo que envolva os alunos no meio social, político e histórico do 

país. Tudo isso, sempre buscando a cidadania, o entendimento dos direitos e deveres de cada 

um (BRASIL, 1998).  

Entretanto, a evasão escolar ainda é bastante significativa. Isso pode ser originado pelo 

fato da escola não reconhecer a diversidade da população a ser atendida, com a diversidade da 

demanda. Reconhecer a diversidade e buscar formas de acolhimento requer, por parte dos 

educadores e da comunidade escolar, disponibilidade, informações, discussões, reflexões. 

Caso contrário, pode gerar efeitos no plano moral, afetivo e social, podendo resultar em 

exclusão social (CURY, 2002).  

Se a escola interagir com os alunos, os pais, enfim, com todos os envolvidos na vida 

escolar dos alunos, haverá a possibilidade de se construir projetos que visam à melhor e mais 

completa formação de cada aluno. O relacionamento entre escola e comunidade pode ainda 

criar ambientes culturais diversificados que contribui para o conhecimento e para a 

aprendizagem do convívio social. Além disso, é fundamental que a escola assuma a 

valorização da cultura de seu próprio grupo, propiciando às crianças e aos jovens pertencentes 

aos diferentes grupos sociais o acesso ao saber (GONÇALVES; SILVA, 2001). 

Cabe aos PCNs encontrar respostas a problemas identificados no Ensino Fundamental 

II, objetivando uma transformação desse ensino que atenda às demandas da sociedade 

brasileira atual. Da mesma forma, devem orientar, de forma clara e objetiva, o ensino do 6º ao 
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9º ano, adequando-o aos ideais de democracia e buscando a melhoria da qualidade do ensino 

nas escolas brasileiras. Isso deve ser feito, respeitando as diversidades regionais, culturais e 

políticas, existentes no país (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2006 p.36).  

Segundo as recomendações de Franco (2003) averiguamos por meio de análise que os 

PCNS, contribuem significada mente para a reconfiguração didática da educação no ensino 

fundamental como critério único, pois o currículo, além de se referirem a programas de 

conteúdo de cada disciplina, estes devem ser flexíveis para promover discussões e 

reelaborações quando realizados em sala de aula, já que é o professor que os concretiza.  

A partir dos PCNs, os professores devem guiar seus alunos para que estes possam 

compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercícios de 

direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, 

cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

Além disso, os educadores devem deixar claros os seus educandos que o diálogo é a melhor 

forma de mediar conflitos e auxiliar nas decisões coletivas (BRASIL, 1998). 

 A seleção de conteúdo é organizada em blocos disciplinares contidos nos Parâmetros 

curriculares nacionais (BRASIL, 1998) para o terceiro ciclo do ensino fundamental (atual do 

6° ao 9° ano). Ressalta Fantanini (2007) que é importante também que os alunos valorizem a 

pluralidade cultural, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 

culturais, de classe social, de crenças, de orientação sexual de etnia ou outras características 

individuais e sociais. Além disso, devem confiar em suas capacidades afetiva, física, 

cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social para agir com 

perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania.  

Reificando essa ideia, Hadji (2000, p.19) propõe que a avaliação formativa deva 

ocorrer no meio da ação educativa, ou seja, que ela possa contribuir para a regulamentação 

das atividades do ensino fornecendo um planejamento das atividades.  Pela sequência 

harmônica de todo um trabalho de qualidade desenvolvida na Educação.  

 

4 AS ESPECIFICIDADES DA GESTÃO NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO 
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A Gestão de Ensino Fundamental a partir das reformas da LDB/96 promove políticas 

de desenvolvimento sociais governamentais e mudanças estruturais das formas de gestão, do 

serviço social básico. 

A educação está no centro da constituição básica social e para ela confere-se boa parte 

do investimento governamental. Eliminar desperdícios é uma forte característica de novas 

medidas adotadas através de novas políticas de gestão. É de seu desígnio eliminar qualquer 

forma de desperdício, cabe a ela promover reformas de estruturas do processo sistêmico de 

gestão (CASTRO, 2000). 

De acordo com Castro (2000) os novos Parâmetros do MEC para a gestão do Ensino 

Fundamental e seus referenciais, acorda que a União estabelece a educação de ensino 

fundamental como uma de suas prioridades e é de dever do Estado garanti-la sua oferta e 

permanência para a sociedade. É de responsabilidade obrigatória dos municípios e os estados 

disponibilizarem para todos. O MEC, por sua vez continua com seu papel de construção e 

coordenação de seu currículo comum e promovendo políticas, desenvolvimento e manutenção 

de seus programas. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

O desenvolvimento desse trabalho emergiu-se através da necessidade em saber o 

modo como a gestão escolar está sendo efetuada nos anos finais do Ensino Fundamental do 6º 

ao 9º ano, sendo o mesmo elaborado na disciplina de Gestão Educacional no 7º semestre do 

curso de Pedagogia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Naviraí - 

MS.  

De primeiro momento, iniciou uma pesquisa bibliográfica, onde procurou embasar-se 

teoricamente através de textos normativos e concepções de autores que tratam sobre a 

especificidade do gestor nos anos finais do Ensino Fundamental, para tal, pautaram-se no 

PCNs (1998), LDB (1996), entre outros. 

Sendo assim, Severino afirma que: 

 
A pesquisa bibliográfica tem por finalidade informar o leitor a respeito das fontes 

que serviram de referência para a realização da pesquisa que resultou no trabalho 

escrito. Essa bibliografia deve conter toda a indicação de todos os documentos que 
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foram citados ou consultados para a realização do estudo, fornecendo ao leitor não 

só as coordenadas do caminhar do autor, mas também um guia para uma eventual 

retomada e aprofundamento do tema ou revisão do trabalho, por parte do leitor 

(1986, p.113). 

 

A pesquisa é de natureza qualitativa de caráter descritivo-analítico, pois ela “é um fato 

que evidencia por ser um processo indutivo que tem como eixo a finalidade ao universo de 

vida cotidiana dos sujeitos” (ALVES; SILVA, 1992, p.61). Nessa perspectiva, o trabalho foi 

realizado nos Municípios de Naviraí e Mundo Novo – MS, onde foram feitas entrevistas com 

3 (três) gestores escolares, sendo 2 (dois) de rede municipal e 1 (um) da rede estadual de 

ensino, visando analisar a visão dos mesmos acerca do papel do gestor, as dificuldades 

encontradas no exercício da sua gestão, como os mesmos definem a especificidade dos anos 

finais do Ensino Fundamental e se há necessidades de mudanças na gestão.  

As entrevistas foram pautadas em 4 (quatro) questões norteadoras sobre gestão 

escolar, com a finalidade de confrontar a teoria com a prática realizada nas Instituições de 

Ensino Fundamental apresentadas anteriormente, de forma a destacar como está sendo a 

atuação desses gestores e seus posicionamentos no âmbito dos anos finais do Ensino 

Fundamental do 6º ao 9º ano. 

Por esse viés, o trabalho foi organizado da seguinte forma: Primeiramente 

conceituamos o que é gestão, gestão educacional, escolar e democrática participativa, depois a 

finalidade dos anos finais do ensino fundamental com alunos de 11 à 14 anos de idade, 

posteriormente sobre a gestão nos anos finais do ensino fundamental, apresentação e análise 

de dados das entrevistas, em sequência as considerações finais com as principais ideias que 

engloba todo o trabalho e finalizamos com as referências bibliográficas consultadas para a 

elaboração do mesmo.  

 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este item apresenta os resultados provenientes da pesquisa de campo e tem por 

objetivo detalhar e organizar os dados coletados no transcorrer da pesquisa. Na primeira parte, 

apresentamos as perguntas direcionadas aos gestores, na sequência descrevemos as respostas 

dos mesmos e, na segunda parte, a discussão dos dados coletados. Nessa perspectiva, durante 
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a análise denominamos a gestora da Rede municipal de Naviraí de “G1”, o gestor da Rede 

estadual de Naviraí de “G2”, e “G3” a gestora da Rede Municipal de Mundo Novo. 

No primeiro momento foi indagado sobre o que os gestores entendem por gestão 

escolar. G1 coloca que a “Gestão escolar é o pilar mais importante da escola, pois é através 

do pedagógico que se articula o saber como fazer através de métodos e metas amarradas 

com o grupo que é comprometido com a qualidade da aprendizagem”, o segundo colaborador 

G2 coloca que a “Gestão escolar é administrar a escola, tanto a parte burocrática, a parte 

pedagógica, o relacionamento entre as pessoas”; G3 “A gestão escolar tem por finalidade 

exercer a coordenação geral das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras”. 

Nessa concepção podemos perceber que os três gestores destacam que a gestão escolar está 

relacionada com a forma tal como o gestor deve conduzir o trabalho escolar, especialmente o 

pedagógico, bem como valorizar a ação mútua dos envolvidos nesse estágio da educação 

básica. A partir desse contexto, ressalta Dourado (2006, p.53): 

  
Gestão Escolar: Forma de organizar o trabalho pedagógico, que implica visibilidade 

de objetivos e metas dentro da instituição escolar; Implica gestão colegiada de 

recursos materiais e humanos, de suas atividades, distribuição de funções e 

atribuições, na relação interpessoal de trabalho, e partilha do poder; Diz respeito a 

todos os aspectos da gestão colegiada e participativa da escola e na democratização 

da tomada de decisões. 

 

Dando continuidade foi perguntado qual é a especificidade da gestão dos anos finais 

do Ensino fundamental, G1 responde: “A especificidade que a gestão destaca é que se 

trabalha com um grupo de alunos que não são mais crianças, mas também não são 

adolescentes, pregamos uma interdisciplinaridade que não acontece, pois os eixos não 

conversam entre si e junto a isso temos ainda o desafio que vem a complexidade de 

aprimorar o relacionamento interpessoal, ganhar a confiança do aluno, atrair a comunidade 

externa (família) e com isso garantir uma melhor aprendizagem.  

Para G2 “Os anos finais do fundamental nós temos mais dificuldades, a 

especificidade, a dificuldade maior de lhe dar com os conflitos entre os alunos e entre os 

alunos e professores porque a fase da adolescência é a fase que eles começam a ficar mais 

rebelde, é uma fase que eles querem enfrentar todo mundo, e também é a fase que eles deixam 

de ter tanto empenho, até o 5º ano parece que eles se empenham mais, procuram saber mais, 
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aprender mais, a partir do 6°ano a maioria vai ficando mais relaxado mais preguiçoso, claro 

que tem aqueles alunos que são bons sempre, mas uma boa parte vai ficando preguiçoso, 

meio rebelde e a partir daí começam os conflitos”.  

Já para a G3 “é necessário considerar as dimensões do cuidar e do educar, em sua 

inseparabilidade, para assegurar aprendizagem, o bem estar e o desenvolvimento do aluno 

em todas as suas dimensões”. Percebe-se que há concordância nas falas de G1 e G2 sobre os 

anos finais do ensino fundamental ter suas particularidades, por lidar com alunos 

adolescentes, pois exigem flexibilidade da parte do gestor, sendo que os conflitos acabam 

sendo inevitáveis, esses ocorrem entre os professores e alunos mutuamente e já no caso da G3 

os anos finais não são uma exceção em relação a escola com um todo, valorizando o cuidar e 

o educar. 

Posteriormente perguntou-se se há dificuldades na gestão, quais e porquê. A G1 diz 

“Sim, com certeza sempre precisamos mudar para melhor, hoje vemos a necessidade de 

envolver nossos educandos em maiores desafios, por isso estamos trabalhando para 

implantar uma metodologia voltada para pesquisa. Eu diria que jovem desafiado é 

aprendizado dobrado, eles gostam disso, e por que não apostar em algo que o motive a 

buscar seu próprio conhecimento, onde o professor passa a ser o desafiador, o mediador do 

processo”. Para G2 “As dificuldades na gestão no geral é essa parte burocrática muita coisa 

a gente tem que fazer sem um conhecimento e a outra parte que eu acho que é mais 

complicada é a relação entre as pessoas, sabe tem que saber lidar com os conflitos na 

escola”. Quanto a G3 responde “Sim, principalmente a conscientização por parte da 

administração municipal quanto a importância de participação do gestor escolar no processo 

de algumas decisões a fim de garantir o fortalecimento da escola”. 

Percebe-se que todos lidam com dificuldades nas diferentes áreas. O G1 se vê 

desafiado em relação a apresentar novas propostas de aprendizado aos educandos, vendo 

grande rendimento no aluno através dos desafios. O G2 lida com dificuldades em relação a 

parte burocrática da escola e de inter-relação, enquanto o G3 vê dificuldades entre a relação 

da administração municipal e escola. Percebe-se também uma questão hierárquica, o gestor 

não tem a autonomia necessária na tomada de decisões frente à escola, ficando amarrado, 

dependendo da deliberação dos órgãos superiores, ocasionando assim insatisfações que 
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tomam a forma de conflitos. Dessa maneira, concorda-se com Cury (2005.p.16) de que a 

gestão implica a presença do outro, de pessoas com os quais se conversam e cujo os quais se 

elaboram respostas para a superação de conflitos: “pela arte de interrogar e pela paciência em 

buscar respostas que possam auxiliar no governo da educação, segundo a justiça”. 

De modo semelhante Paro (1995) ressalta que é por intermédio das insatisfações dos 

grupos ao tomarem consciência das dificuldades, podem desenvolver ações no sentido de 

superá-lo. Pode- se entender que juntamente gestor e administração educacional (secretarias) 

devem ter uma relação capaz de dar suporte e assistência as necessidades da escola.  

Ao final é perguntado aos colaboradores se na gestão há necessidades de mudanças, 

quais e porque. G1 coloca “Sim, o grupo precisa ser mais coeso em suas decisões quando 

realizadas as avaliações institucionais, haja visto que são decretados os pontos fortes e os 

pontos fracos, mas para que haja avanço tem que ter o envolvimento e compromisso de 

todos”. Já a G2 “Olha essa parte burocrática que eu acho que teria que mudar alguma coisa, 

nós recebemos verbas que são destinadas especificamente para algumas coisas a merenda, nós 

recebemos o repasse financeiro que é para a manutenção da escola pequenos concertos e 

essas coisas e o PDDE que também são coisas muito especificas e nós tínhamos que receber 

de repente  uma ajuda de custo pra realmente ter um contador para fazer uma parte desse 

serviço burocrático e a escola tinha que ter mais autonomia em algumas coisas que nós 

dependemos totalmente de Campo Grande, não pode fazer nada sem autorização e na frente 

da escola não pode fazer nada que desobedeça a legislação”. Para a G3 “Sim, é preciso criar 

mecanismos legais e institucionais para a participação da comunidade interna, na 

formulação de políticas educacionais, no planejamento, na tomada de decisões, na definição 

do uso de recursos e necessidade de investimento, nos momentos da avaliação da escola e da 

política educacional, pois assim estaremos realmente garantindo uma escola democrática.   

Pode-se entender que o G1 e G3 enfrentam problemas e conflitos internos na falta de 

colaboração de todos da administração escolar. Enquanto o G2 e o G3 ressaltam a 

necessidade de mudança na área da liberação de recursos e políticas constitucionais dando 

mais autonomia na tomada de decisões, tornando assim uma gestão democrática. 

 Para os três gestores as mudanças são necessárias, mas as decisões devem ter um 

caráter colaborativo com envolvimento de todos, presando sempre a união.  No entanto, o G2 
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aponta no que se refere à burocracia, o diretor perde algum tempo com esta, deixando muitas 

vezes a desejar na parte pedagógica, seria melhor se estivesse alguém para fazer 

especificamente esse trabalho.  Portanto, a escola necessitaria ter uma maior independência 

para resolver variadas tarefas, como realizar alguma melhoria na frente da escola. Já o G3 

destaca a necessidade de politicas educacionais que incentive uma maior participação da 

comunidade escolar: as pessoas que trabalham na escola.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constata-se que a gestão educacional brasileira abarca em si um modo macro (órgãos 

superiores) que baseia-se na forma de sistematização e normatização dos entes federados, 

sendo estas instâncias de nível federal, estadual e municipal. Neste aspecto difere da gestão 

escolar, pois se constitui de forma micro, ou seja, se trata das escolas onde a direção possui 

atributos da gestão, pelo qual o trabalho coletivo das pessoas que trabalham nesse contexto é 

fundamental. O gestor escolar busca colocar em prática as normas estabelecidas, integrando e 

orientando as práticas dos professores, procurando promover uma gestão democrática. 

Nessa perspectiva, os relatos dos gestores apontam as especificidades dos anos finais 

do Ensino Fundamental, os desafios de lidarem com os alunos por causa da faixa etária que os 

mesmo se encontram (adolescentes). Enfatizam que as mudanças são necessárias, mas essas 

são graduais. Sendo assim os desafios são constantes e não dependem muitas vezes somente 

do gestor, necessita de participação e colaboração de todos os envolvidos nas ações, seja ela 

pedagógica ou não.  

Com base nos relatos podemos concluir que a gestão escolar traz desafios, e o gestor é 

uma peça chave para o fortalecimento da mediação dentro instituição tanto nas áreas 

burocráticas como nas áreas pedagógicas.  

O desenvolvimento do trabalho proposto nos levou a explorar e discernir a temática 

gestão dos anos finais do ensino fundamental, compreendendo suas especificidades. Com 

pesquisas e levantamento de dados adquirimos o conhecimento teórico sobre a definição, 

desenvolvimento, mudanças e expectativas sobre gestão educacional e escolar. Através dos 
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relatos por meio das entrevistas podemos compreender a fundo a prática da gestão em sua 

realidade.  
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O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: APONTAMENTOS 
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RESUMO: O trabalho aborda aspectos do financiamento da Educação Básica do município 
de Naviraí-MS, com ênfase na aplicação destes recursos por meio do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) e especificamente do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). O 

estudo foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas, e com visitas em loco nas 
instituições que oferecem Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. A pesquisa de 
campo se deu com três gestores por meio da aplicação de um questionário sobre o tema, 

contendo seis questões abertas, que se referiam a conhecimentos de Política Educacional e 
Políticas de Financiamento. De modo geral, os resultados obtidos apontam que os gestores 

possuem conhecimentos sobre o tema pesquisado, havendo em alguns momentos contradições 
nas respostas. Em relação ao PDDE consideram os recursos insuficientes para suprir as 
necessidades das instituições e discordam de alguns critérios adotados para recebimento dos 

recursos do FUNDEB, pois os mesmos visam à melhoria da educação escolar, tendo em vista 
contribuir com o desenvolvimento pleno do aluno e uma melhor infraestrutura da instituição. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Educação Básica. Políticas de Financiamento. Instituições 
Escolares. 
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Este trabalho tem por finalidade abordar aspectos do financiamento da Educação 

Básica, que é o primeiro nível do ensino escolar no Brasil.  Compreende três etapas: a 

Educação Infantil para crianças com até 5 anos, o Ensino Fundamental para alunos de 6 a 14 

anos e o Ensino Médio para alunos de 15 a 17 anos. 

 Ao longo desse percurso, as crianças e adolescentes devem receber a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania, como aponta a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB). Também é um objetivo da educação básica fornecer os meios para que os 

estudantes progridam em estudos posteriores, sejam eles no ensino superior ou em outras 

modalidades educativas. 

 Para compreender os valores que são investidos na educação básica é necessário 

mencionar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que é responsável 

por captar e distribuir recursos financeiros e aplicá-lo na educação básica por meio do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB).  

 Para isso, pesquisamos o FUNDEB e a aplicação dos recursos do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE) nas escolas do município de Naviraí/MS. Para desenvolver o 

referido trabalho, realizamos pesquisas bibliográficas e pesquisa em loco nas escolas. A 

escolha das escolas foi de forma aleatória, realizadas em diferentes pontos da cidade, 

abrangendo tanto a periferia, quanto a região central. 

 O trabalho foi realizado do seguinte modo, primeiramente foi escolhido o tema, depois 

as instituições escolares a serem pesquisadas. Logo em seguida abordamos o referencial 

teórico, com base na Constituição Federal vigente, Plano Nacional de Educação (PNE), LDB, 

FUNDEB e PDDE. Posteriormente foram enviados os questionários em várias instituições 

escolares, na qual obtivemos três devolutivas de respostas. De posse dos dados, realizamos 

análises das questões, sobre os quais discorremos mais a frente. 

 Os estudos realizados possibilitaram uma melhor compreensão sobre a aplicação 

destes recursos, o enriquecimento do nosso conhecimento que muito contribui para nossa 

formação, enquanto acadêmicos e futuros profissionais da educação básica. 

 

2 POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
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 Para melhor compreender o que é política educacional é necessário refletir sobre os 

dois termos que compõem o conceito. Por política podemos compreender arte ou ciência de 

governar ou ainda o espaço da Polis, da cidade grega, da coletividade. Já o termo educacional 

deriva de certo anglicismo que nos leva a adjetivar o que é relativo à educação. 

 Para Van Zanten (2008), as políticas educacionais podem ser definidas como: 

 

Programas de ação governamental, informadas por valores e ideias que se dirigem 

aos públicos escolares e que são implementadas pela administração e os 

profissionais da educação. Nessa abordagem, a política educacional é  sempre estatal 

e de caráter institucional, portadora de uma intencionalidade. O que exige, então, 

compreendê-la sempre no âmbito do Estado e sujeita às decisões governamentais 

(VAN ZANTEN, 2008 apud OLIVEIRA, 2010, p.1). 

 
Já a política pública de acordo com Souza (2006): 

 
Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, 

ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 

ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no 

estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 

real (SOUZA, 2006, p. 26). 

 

 Dentre os tipos de políticas públicas Theodor Lowi (1964; 1972) desenvolveu a talvez 

mais conhecida tipologia sobre política pública, elaborada através de uma máxima: a política 

pública faz a política. Com essa máxima Lowi quis dizer que cada tipo de política pública vai 

encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas em torno de sua decisão 

passam por arenas diferenciadas.  

Para Lowi, a política pública pode assumir quatro formatos. O primeiro é o das 

políticas distributivas, decisões tomadas pelo governo, gerando impactos mais individuais do 

que universais. O segundo é o das políticas regulatórias, que são mais visíveis ao público, 

envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse. O terceiro é o das políticas 

redistributivas, que atinge maior número de pessoas e impõe perdas concretas e no curto prazo 

para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros. O quarto é o das políticas 

constitutivas, que lidam com procedimentos, que vai gerar pontos ou grupos de vetos e de 

apoios diferentes. 
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 As Políticas Públicas no campo educacional, com articulações entre governo e 

sociedade, devem realizar por meio de projetos, ações e legislações a construção de uma 

educação de qualidade, inclusiva, com profissionais capacitados, estruturas físicas adequadas, 

para que possam contribuir com a formação de cidadãos ativos na sociedade. Para que essas 

ações sejam efetivadas é necessário o pagamento de impostos, pelos cidadãos, que será 

convertido em Políticas Públicas, para suprir a necessidade da sociedade em relação à saúde, 

educação, habitação, entre outros aspectos.   

 

3 AS POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO 

  

Com base no Art.205 da Constituição Federal vigente, a educação é direito de todos os 

cidadãos, no qual a família e o Estado tem o dever juntamente com o apoio da sociedade de 

promover ações que venham a contribuir com uma formação plena e igualitária do individuo 

para atuar na sociedade. 

 Para prover os recursos dos sistemas de ensino, a responsabilidade fica dividida entre 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no qual tem por objetivo uma educação 

de qualidade para população, conforme disposto no Art. 211 da Constituição Federal de 1988: 

 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino publicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante a assistência técnica 

e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (BRASIL, 1988). 

 

 Cabe a União fazer a distribuição anualmente dos recursos arrecadados por meio dos 

impostos, oriundas dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Com base nesses repasses fica 

a cargo da União investir 18% (dezoito por cento) na Educação e os Estados e Municípios e 

Distrito Federal 25% (vinte cinco por cento) desse percentual. Destaca-se que poderá ser 

investido um valor maior, mas nunca menor, visando uma educação mais eficiente e com 

qualidade, conforme cita a Emenda Constitucional (EC nº 14/96 e EC nº 53/2006). 

De acordo com o PNE, correspondente ao decênio 2011-2020, o investimento público 

em educação aumentou 1,1 pontos percentuais em relação ao PIB da última década, mas esse 
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aumento não foi contínuo, apenas a partir de 2016 que se observa esse constante investimento 

em educação e esse crescimento se deu por três razões:  

 a substituição do FUNDEF pelo FUNDEB, que passou a atender toda a educação 

básica e não só o ensino fundamental como antes. Sua implantação se deu de forma 

gradual com o objetivo de atingir a cobertura de 100% (cem por cento) das 

matriculas da educação básica;  

 a regulamentação do Piso Nacional para o Magistério, aumentando assim o montante 

utilizado para o pagamento dos professores; 

 a ampliação da obrigatoriedade da educação, o ensino fundamental passa a ser de 

nove anos, ampliou-se o atendimento escolar e conseqüentemente o valor investido 

em educação (BRASIL, 2016). 

O Plano prevê ampliar progressivamente o investimento público em educação até 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB)  do país. 

 

4 O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

De acordo com dados referentes ao financiamento destinado à Educação Básica, 

disponível no sítio do portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

verifica-se os vários tipos de financiamento, dentre esses destacamos o FUNDEB e PDDE 

mais especificamente.  

 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – (FUNDEB) foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e 

regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério - (FUNDEF), que vigorou de 1998 a 2006. 

 É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e 

Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos 

provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, 

vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses 

recursos, ainda compõe o FUNDEB a título de complementação, uma parcela de recursos 
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federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo 

definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído 

para aplicação exclusiva na educação básica. (BRASIL, 2016) 

 O FUNDEB, com vigência estabelecida para o período de 2007-2020, financia toda a 

Educação Básica brasileira e foi criado como mecanismo de redistribuição de recursos 

visando à equidade, à redução de desigualdades, à valorização do magistério e à qualidade da 

educação. De acordo com CAPITULO V Da Utilização dos Recursos Art. 22 (LDB) de pelo 

menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao 

pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 

exercício na rede pública. Os recursos restantes (de até 40% do total) devem ser direcionados 

para despesas diversas consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

(MDE), realizadas na Educação Básica, na forma prevista no artigo 70 da LDB, Lei nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996) 

 Os investimentos realizados pelos governos dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

em cumprimento dos limites legais da aplicação dos recursos do FUNDEB são monitorados 

por meio das informações declaradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 

em Educação (SIOPE), disponível no sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), por meio de endereço eletrônico (BRASIL, 2016) 

 Esses recursos que compõe o FUNDEB, por cada estado se dispõe de 20% das 

seguintes receitas: 

 Fundo de Participação dos Estados – FPE. 

 Fundo de Participação dos Municípios – FPM. 

 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 

 Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações– IPIexp. 

 Desoneração das Exportações (LC nº 87/96). 

 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD. 

 Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 

 Cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural-ITR devida aos municípios (BRASIL, 

2016) 
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 Também compõem o Fundo, as receitas da dívida ativa e de juros e multas incidentes 

sobre as fontes acima relacionadas. 

 Ainda, no âmbito de cada Estado, se a arrecadação não for suficiente para garantir o 

valor mínimo nacional por aluno ao ano, haverá o aporte de recursos federais, a título de 

complementação da União. 

 Os recursos do FUNDEB são distribuídos de forma automática (sem necessidade de 

autorização ou convênios para esse fim) e periódica, mediante crédito na conta específica de 

cada governo estadual e municipal (BRASIL, 2016). 

 A distribuição é realizada com base no número de alunos da Educação Básica Pública, 

de acordo com dados do último censo escolar, sendo computados os alunos matriculados nos 

respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme art. 211 da Constituição Federal. Ou 

seja, os municípios recebem os recursos do FUNDEB com base no número de alunos da 

educação infantil e do ensino fundamental, e os estados, com base no número de alunos do 

ensino fundamental e médio (BRASIL, 2016) 

 Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC) o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) por meio do Conselho Deliberativo, dispõe sobre o 

(PDDE): 

 

Art. 2º O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) consiste na destinação anual, 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de recursos 

financeiros, em caráter suplementar, a escolas públicas, e privadas de educação 

especial, que possuam alunos matriculados na educação básica, e a pólos presenciais 

do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que ofertem prog ramas de 

formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica, com o propósito 

de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos 

educacionais beneficiários que concorram para a garantia de seu funcionamento e 

para a promoção de melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica, bem como 

incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da 

comunidade no controle social (BRASIL, 2016). 

 

 O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das 

redes Estaduais, Municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial 

mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo desses recursos é a melhoria da 

infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de 

desempenho da educação básica. Os recursos do programa são transferidos de acordo com o 

número de alunos, com base no censo escolar do ano anterior ao do repasse (BRASIL, 2016). 
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 Para a adesão ao PDDE, as escolas devem realizar cadastros pelas Entidades 

Executoras, (EEx.) até 30 de junho, por intermédio do sistema PDDE/Web. 

 Para que o FNDE repasse os recursos do PDDE a cada exercício, os governos 

municipais, estaduais e distrital e as Entidades Mantenedoras (EM), representativas dos 

estabelecimentos de ensino beneficiários, precisam atender as seguintes condições: 

 

As Entidades Executoras (EEx) dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e 

as Unidades Executoras (UEx) representativas de escolas  públicas e pólos da 

Universidade Aberta Brasileira (UAB) devem efetivar ou atualizar a adesão e os 

dados cadastrais até 30 de junho de cada exercício. A novidade é que estão 

dispensadas desse procedimento as EEx e UEx que o fizeram em anos anteriores.  

As Entidades Mantenedoras (EM) representativas das escolas privadas de educação 

especial devem efetivar os procedimentos de habilitação até 30 de setembro de cada 

exercício, conforme normas estabelecidas pelo (FNDE) (BRASIL, 2016). 
 

É necessário que sempre que houver mudanças nos dados da entidade, ou de seus 

dirigentes, as informações devem ser imediatamente atualizadas no sistema PDDE/Web 

(BRASIL, 2016). 

 

5 OS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO  

 

Após a elaboração da fundamentação por meio de pesquisa bibliográfica referente aos 

programas de financiamento (FUNDEB e PDDE) foi realizada também uma breve pesquisa 

de campo com realização de entrevistas e aplicação de questionários com gestores de 

instituições escolares do município de Naviraí/MS, que oferecem Educação Infantil, Ensino 

fundamental e Ensino Médio. 

A seguir apresentamos as questões e as respostas obtidas, sendo os participantes 

denominados como: 

 Gestor de Educação Infantil (G-EI) 

 Gestor de Ensino Fundamental (G-EF) 

 Gestor de Ensino Médio (G-EM) 

 

1 - O que você entende por Política Educacional? 
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G-EI: São medidas importantes que o governo Federal, Estadual e Municipal toma em 

relação aos recursos destinados para a melhoria da educação. 

G-EF: Política Educacional é tudo o que permeia a educação em relação a sua 

funcionalidade. Que vai desde leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Leis 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Projeto Político Pedagógico (PPP), Plano de 

Cargos e Carreira (PCC), regimento do conselho escolar, metodologia, didática, tudo que 

envolve a escola e a comunidade em um conjunto, atrelada com governos e órgãos que 

trabalham pela educação. 

G-EM: Entendo que são as decisões que o poder público toma com relação a educação. 

 Todos os Gestores tem conhecimento sobre o tema e as leis vigentes que norteiam e 

definem a educação, visto que um deles destaca os recursos que faz parte das políticas de 

financiamentos conforme previsto no Art. 211 da CF/88.  

 

2 - Qual seu entendimento sobre as Políticas de Financiamentos da educação na 

atualidade? 

G-EI: Com a crise no País o FUNDEB vem sempre atrasado dificultando ainda mais as 

instituições. 

G-EF: Hoje o governo tem o PDDE, programa dinheiro direto na escola que tenta suprir as 

necessidades Estaduais e Municipais, mas a meu ver não suprem. O Município por sua vez faz 

sua parte usando a Associação de Pais e Mestres (APM) para angariar fundos e a escola vive 

de pedidos. 

G-EM: Um desafio para que seja de fato aplicado na educação os recursos previstos. 

Os participantes apontam as políticas de financiamentos, FUNDEB e PDDE e relatam 

as dificuldades encontradas em relação ao atraso do repasse para a instituição e que são 

insuficientes visto que as necessidades das escolas são muitas e dependem deste recurso. 

Conforme a G-EM considera um desafio para aplicação desses recursos previstos, falando 

diretamente das políticas de financiamento. 

 

3-Qual a finalidade do PDDE? E como funciona? 
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G-EI: Tem a finalidade de ajudar as escolas em materiais que não são licitados pelo governo 

municipal e funciona através de uma APM e Conselho Escolar. 

G-EF: Como assumi o cargo como diretor há pouco tempo estou conhecendo, mais vou tentar 

responder do pouco que sei. O PDDE é o Programa Dinheiro Direto na Escola. E o dinheiro 

do governo federal, claro que pagamos impostos para que esse dinheiro venha. E ele é 

repassado em todos os anos, nesta escola em duas partes e serve para fazer a manutenção e a 

compra de materiais permanentes da escola onde tudo vira patrimônio municipal. Para o gasto 

do dinheiro temos que fazer reuniões entre conselho escolar e A PM e ver as necessidades da 

escola e investir no capital e custeio. 

G-EM: Atender as necessidades dos alunos, tanto de ordem física, quanto pedagógica.  

 Todos os Gestores demonstram ter conhecimento em relação a finalidade e 

funcionamento do PDDE, pois com as melhorias realizadas com esses recursos se reverte em 

benefícios para os alunos, conforme Portal do MEC/PDDE, que dispõe sobre as finalidades e 

objetivos do mesmo.  

 

4 - Há dificuldades em relação ao PDDE? Quais? Por quê? 

G-EI: Sim. A escola deveria ter autonomia para destinar em quais recursos e quais finalidades 

a aplicação desses recursos. 

G-EF: Minha observação é que não se tem uma data para chegar, enquanto isso a escola 

espera. 

G-EM: Não há dificuldade. 

 Os G-EI e G-EF consideram que há dificuldades, um fala sobre a falta de autonomia 

da escola em relação ao uso do recurso, o outro se referea demora do repasse do recurso à 

instituição. No entanto, o G-EM considera que não há dificuldades. Em relação a fala do G-

EI sobre a falta de autonomia da instituição em aplicar o recurso, não condiz com o objetivo 

do PDDE, visto que o gestor tem sim autonomia para designar o recurso de acordo com a 

necessidade da escola, basta que seja prevista previamente a percentagem de aplicação em 

itens permanente e de custeio. 

 

5 - Os recursos do PDDE são suficientes para a escola? 
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G-EI: Nem sempre. Nesta instituição é muito pouco, penso que o governo deveria usar outra 

estratégia que não fosse a renda per capta para fazer a distribuição dos recursos destinados ao 

PDDE ou aumentar a per capta por aluno. 

G-EF: Não. Devido nossa escola estar em uma área onde a comunidade ainda não aprendeu 

que os bens da escola e patrimônio público e que tudo que se compra é destruído. Observação: 

e há cobrança no que e destruído. 

G-EM: Sim. 

 Considerando que os valores dos repasses recebidos pelas instituições são de acordo 

com a modalidade de ensino e o número de alunos matriculados na instituição com base nos 

dados do censo escolar do ano anterior, os G-EI e G-EF dizem não ser suficientes e 

discordam dos critérios adotados para a obtenção do mesmo. Para o G-EM os recursos são 

suficientes. No entanto, com base nos dados sobre os objetivos do FUNDEB e PDDE, 

disponibilizam os recursos de acordo com as especificidades de cada região e com as diversas 

modalidades de ensino, tentando assim suprir essas deficiências. 

 

6 - Mudaria algo em relação ao financiamento da educação e sobre o PDDE? Por quê? 

G-EI: Sim. Em relação ao financiamento aumentar o recurso de acordo com cada Estado e 

Município, de acordo com a realidade dos mesmos. Sobre o (PDDE) diminuir a burocracia 

que é muita para pouco dinheiro. 

G-EF: Sim. Estabeleceria datas para a escola se organizar na resposta sobre soluções de 

problemas que surgem na escola. Aumentaria o valor para que a escola trabalha-se com folga 

para o ajuste acontecer. 

G-EM: Sim. Aumentando em 50% o valor destinado a aquisição de material permanente. 

 Todos concordam em relação ao aumento do valor do dinheiro a ser recebido e 

reclamam da burocracia para receber, pois dificultam as ações em relação a ou em que os 

recursos deveriam ser aplicados. Quando consideram o valor como insuficiente, pode ser 

devido ao valor a ser repassado de acordo com o senso escolar do ano anterior e com a 

quantidade de alunos do ano anterior, que pode não ser a mesma quantidade dos que estão 

matriculados atualmente, conforme visto no portal do MEC/PDDE. Em relação ao aumento 

do valor de 40% (quarenta por cento) que é percentual vigente, para aquisição de materiais 
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permanentes, para 50% (cinquenta por cento) seria uma maneira coerente a analisar, pois os 

bens adquiridos com o PDDE se tornaria patrimônio público para a instituição. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em relação às políticas de financiamento da educação básica aplicada nas instituições 

pesquisadas no município de Naviraí-MS, observamos que os recursos contribuem para o 

funcionamento da instituição escolar, pois o PDDE permite adquirir materiais não licitados 

pelo governo, tanto os permanentes como os de consumo, e que os recursos são insuficientes 

e para usufruir do mesmo, sendo o processo é considerado muito burocrático. 

 Apenas um dos gestores relatou que os recursos repassados para a instituição é 

suficiente, mas não condiz com a realidade, pois mais a frente o mesmo relata que é 

necessário aumentar o valor em 50% (cinquenta por cento) para aquisição de produtos 

permanentes. O que seria uma boa contribuição para as instituições, pois por meio do PDDE 

elas teriam "autonomia" para aplicar os recursos de acordo com as necessidades mais 

emergentes que se apresentam no cotidiano escolar.  

 Consideramos que a política de financiamento, por meio dos recursos do PDDE, veio 

para colaborar com a melhoria da educação visando contribuir com o desenvolvimento pleno 

do aluno e uma melhor infraestrutura da instituição. 
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RESUMO: Esta pesquisa visa construir análise quanto à participação do negro enquanto 
vereador no município de Naviraí. Assim nossa pergunta de pesquisa pretende compreender 

se legisladores afrodescendentes desenvolveram algum modelo de política pública inclinada à 
comunidade negra durante o mandato 2013 a 2016. Por meio dos procedimentos da pesquisa 

qualitativa nosso objetivo geral pauta-se em analisar políticas públicas desenvolvidas por 
vereadores afrodescendentes na Câmara Municipal de Naviraí no mandato de 2013 a 2016. 
Estamos embasados principalmente em Fanon (2008). As análises mostram que: ainda que 

haja vereadores afro-brasileiros na cidade de Naviraí-MS no mandato em pauta a comunidade 
negra do município ainda carece de representatividade. 

  
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Igualdade Racial. Representatividade Política. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O apagamento e marginalização da população negra faz o senso comum acreditar 

que estas pessoas não existimos na cidade de Naviraí-MS105, mas (re)sistimos. Os negros 

estão escondidos às margens da cidade de modo que no centro, nos espaços prestigiados 

estamos ausentes, por isso é necessário estudar os espaços sociais que ocupamos. 

É, pois, de extrema relevância entender em que medida a população negra está 

presente nos cenários político-social em âmbito municipal, por isso, esta pesquisa debruça-se 

                                                                 
102

 Esta comunicação apresenta um recorte da pesquisa de Trabalho de Conclusão do Curso de Ciências Sociais 

da UFMS/CPNV elaborado pelo primeiro autor sob orientação do segundo autor. 
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 Graduado em Ciências Sociais do Câmpus de Naviraí-MS da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso 

do Sul – UFMS. 
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 Doutorando em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquisa Filho – UNESP em 

Presidente Prudente. Mestre em Letras, área de concentração em Lingüística e Transculturalidade, pela 

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD. Graduado em Letras pelas Faculdades Integradas de 

Naviraí – FINAV. 
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 Naviraí possuía em 2016 uma população estimada de 52.367 habitantes (IBGE, 2016). A cidade está situada 

no sul do Mato Grosso do Sul, na Microrregião de Iguatemi, a 358 km da capital do estado . 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 303 

sobre as políticas públicas de cunho racial produzidas no município de Naviraí no mandato de 

2013 a 2016. 

Esperamos, pois, provocar de certa maneira uma discussão quase que inexistente 

dentro do município, sobretudo no ambiente universitário e científico, pois compreendemos 

que essas questões de cunho racial não eclodem caso não sejam provocadas.  

É importante também de salientar que percebemos o personagem vereador como 

sendo a peça principal para emancipar alguns dos vários modelos de ações legitimadoras. 

Acreditamos que este artigo possa contribuir com a legislatura dos vereadores de Naviraí no 

que tange aos aspectos sociais e de ordenamento para a comunidade negra e parda de nossa 

cidade. Com efeito, o simples contato dos pesquisadores com o legislativo certamente causará 

um estranhamento e incitamento das questões raciais que podem vir a contribuir com o 

cenário político da comunidade. 

 

 

2 A DIFÍCIL QUESTÃO RACIAL  

 

[...] as bases tradicionais da identidade racial são dispensadas sempre que se 

descobre serem elas fundadas nos mitos [...] da supremacia cultural branca 

(Bhabha). 

 

Para que possamos atingir o nível de entendimento do negro dentro da política, mais 

especificamente na câmara municipal de Naviraí, faremos um resgate do negro no Brasil 

passando pelo processo de chegada no país e como ele era percebido. As lutas que travou para 

conquistar a cidadania e o direito ao voto. 

 
No século XVIII e XIX, as embarcações que transportavam escravos da África para 

o Brasil, o chamados tumbeiros tinham diferentes tamanhos. Contudo, as mais 

comuns eram do tipo bergatim, galeão ou corveta, e conseguiam embarcar 

quinhentos africanos em média. Apesar de, no início do século XIX, as condições 

das embarcações terem melhorado um pouco, comparando-se com séculos 

anteriores, pois passaram a contar com a presença de ao menos um ciriurgião -

barbeiro, de capelães, de uma botica além da separação de homens e  mulheres, as 

viagens continuavam sendo muito penosas, com porões super lotados de africanos 

que se apertavam para conseguir dormir durante meses sobre o chão duro 

(MATTOS, 2011, p. 100-101). 
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Do mesmo modo, Schwarcz também explica o processo de importação de negros 

para o Brasil. 

 
O Brasil carrega até os dias de hoje uma triste marca: foi a ultima nação das 

Américas a ter abolido a escravidão. Presente na antiguidade, o cativeiro humano é 

recriado no período moderno, junto com o capitalismo comercial e o movimento de 

expansão colonial, e tem no Brasil um local privilegiado. Com efeito, entre a 

segunda metade do século XIV e o ano de 1850, data oficial da abolição do tráfico 

negreiro, o número de africanos importados era estimado em 3,6 milhões de pessoas 

(SCHWARCZ, 2012, p. 38). 

 

A política foi participante no processo de abolição e confecção de leis que traziam 

algum modelo de benefícios aos negros, no entanto, no Brasil de maneira gradativa e atrasada 

ou porque não ineficaz. 

 
Antes da abolição, os políticos debatiam as vantagens e desvantagens de manter o 

sistema de servidão africano. Ativistas brasileiros faziam campanha para mudar a 

percepção e o tratamento dos escravos, apelando para o sentido de justiça dos 

cidadãos e usando argumentos tanto morais quanto políticos. Mas, ao contrário de 

muitos abolicionistas norte- americanos, tais como John Rankin, cujo o argumento 

moralista implicava a imediata libertação dos escravos, os brasileiros advogavam 

um processo gradual: abolição do tráfico em 1850, a Lei do Vente Livre em 1871, a 

Lei dos Sexagenários em 1885 e finalmente a abolição em 1888. O parlamento 

institui todas essas leis sob a Constituição Monarquista que data de 1824 (DAVIS, 

2000, p. 31-32). 

 

Ainda entre o relacionamento afro-brasileiro e a política, Davis aponta a 

participação, mas não em número expressivo e identifica ainda um choque cultural que 

atrapalha a participação dos afro-brasileiros no cenário político. Com isso: 

 
É inquestionável que os afro-brasileiros fizeram importante incursões na arena 

política desde a década de 1980, mas seu número ainda está fora de compasso com 

as tendências demográficas. Como explicou um ativista negro: “Brancos não votam 

em negros, e a maioria dos negros não vota em negros”. Embora isso possa ser 

verdadeiro, não é tanto porque os negros não votam em outros negros porque são 

negros, mas por um reflexo do frágil relacionamento entre partidos políticos no 

Brasil [...]. Poucos políticos negros fazem campanha com um programa racial, mas 

candidatos afro-brasileiros são encontrados concorrendo a cargos políticos em nível 

nacional estadual e municipal [...] (DAVIS, 2000, p. 76). 

  
Nosso cenário político em Naviraí, no que tange à participação do negro e 

descendentes na casa legislativa não foge tanto ao quadro pintado por Davis. O que está em 

voga, entretanto é a participação ativa do vereador negro para com o cidadão negro e para 
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consigo mesmo tendo em vista que este está dentro do mesmo pólo étnico, bem como sua 

potencialidade ou omissão em desenvolver políticas públicas para os membros da sociedade 

negra e parda local. 

O personagem político local que se auto declarou negro ou descendente pode 

apresentar algum modelo de aprisionamento de classe política ou até mesmo uma 

preocupação quanto a sua verdadeira emancipação étnica. Alguns modelos de 

representatividade dentro da micro sociedade legislativa podem obstruir a consciência do 

indivíduo de que seja negro e de sua importância dentro do contexto político ao qual lhe foi 

atribuído pela sociedade. Em casos nos quais o vereador não se identifica como tal, existe a 

necessidade primeira de se autoidentificar plenamente e assumir por vez seu papel como 

membro de uma comunidade estigmatizada para poder compreender que atitudes direcionadas 

a sua etnia não lhe desmerecerá e, desse modo, perceber-se como peça fundamental para o 

desenvolvimento das políticas públicas necessárias para a promoção da igualdade racial. A 

este respeito posiciona-se Fanon: 

 
O negro é um homem negro; isto quer dizer que, devido a uma série de aberrações 

afetivas, ele se estabeleceu no seio de um universo de onde será preciso retirá-lo. O 

problema é muito importante. Pretendemos, nada mais nada menos, liberar o homem 

de cor de si próprio [...] (FANON, 2008, p. 26). 

  

Ocorre que o político local, em situação mais específica o vereador negro ou 

descendente, enxerga-se como tal, ou por outro lado tenta e consegue se abstrair deste evento 

quanto a sua raça ou até mesmo quanto à representatividade da mesma. Essa dificuldade de se 

colocar, ou melhor, de se manter como negro, transcorreu toda a existência de nossa nação 

não fugindo a regra em Naviraí. A questão não impõe que o vereador precise ser açoitado ou 

restringido dentro de um ciclo social somente de negros, mas que volte sua face para questões 

também com cunho racial. Faz-se necessário por parte do vereador o ato de se desagregar de 

posições colonialistas, ainda que estas se imponham de maneira implícita. Nesta linha, Fanon 

afirma que: 

 

O negro tem duas dimensões. Uma com seu semelhante e outra com o branco. Um 

negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro negro. Não há dúvida 

de que esta cissiparidade é uma consequência direta da aventura colonial... E 

ninguém pensa em contestar que ela alimenta sua veia principal no coração das 
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diversas teorias que fizeram do negro o meio do caminho no desenvolvimento do 

macaco até o homem. São evidências objetivas que dão conta da realidade (FANON, 

2008, p. 33). 

  

Contudo, não há como se manter em oculto, pois ao tratarmos do vereador, mesmo 

que ainda negro, não podemos lançar mão da prerrogativa da pessoa pública. Com isso por 

mais que se possa aparentar uma uniformidade social oculta, torna-se evidente, 

principalmente pelo fator da representatividade dos interesses da sociedade. A questão está 

em como o vereador se evidencia, com quais gabaritos de atitudes se apresenta, como a 

sociedade negra o enxerga, ou até mesmo como ele quer ser visto pela sociedade no aspecto 

étnico. Neste Sentido aponta Fanon: 

 

Em outras palavras, o negro não deve mais ser colocado diante deste dilema: 

branquear ou desaparecer, ele deve poder tomar consciência de uma nova 

possibilidade de existir; ou ainda, se a sociedade lhe cria dificuldades por causa de 

sua cor, se encontro em seus sonhos a expressão de um desejo inconsciente de 

mudar de cor, [... o] objetivo não será dissuadi-lo, aconselhando-o a “manter as 

distâncias”; ao contrário, [... o] objetivo será, uma vez esclarecidas as causas, torná -

lo capaz de escolher a ação (ou a passividade) a respeito da verdadeira origem do 

conflito, isto é, as estruturas sociais (FANON, 2008, p. 95-96). 

 

É bem possível que as atitudes direcionadas à afro-brasilidade impostas ou não pelos 

vereadores negros e pardos de Naviraí dentro do período em estampa, podem estar 

correlacionadas com as tensões ainda existentes dentro desta temática. É muito provável que 

mesmo estando estes atores em uma posição pública costumeiramente respeitável, ainda 

assim sofram algum modelo de estigma. Com isso buscam, de certa maneira, um 

acobertamento, ou evitam um confronto interpessoal com os demais pares da casa legislativa 

os quais se declararam brancos, e até mesmo com membros da sociedade quando da 

confecção de uma possível lei ou até mesmo trabalhar ações afirmativas dentro da casa 

legislativa. Isto posto, Goffman (1963, p. 94) aponta: 

 

[..] A pessoa estigmatizada é quase sempre prevenida contra uma tentativa de 

encobrimento completo. (Apesar de tudo, a não ser pelo confessor anônimo, pode 

ser difícil que uma pessoa defenda essa posição publicamente na imprensa). Em 

geral, também, ela é prevenida contra o fato de aceitar completamente como suas as 

atitudes negativas que outros têm para com ela. É provável que ela seja prevenida 

contra a “desmenestrelização” por meio da qual a pessoa estigmatizada deseja 
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conquistar a graça dos normais exibindo o repertório completo de qualidades 

negativas imputadas a seus iguais [...]. 

 

Contudo, ainda é possível acreditar que o legislador negro possa, mesmo que de 

maneira cautelosa, tornar-se inclinado a questões afirmativas para com os cidadãos negros 

existentes em sua cidade. Como já mensurado, a simples abordagem do pesquisador ao 

vereador já provoca o legislador a refletir sobre o tema racial. Isso não significa que tenha 

somente que levantar a bandeira pelas causas étnicas, pois está claro que sua função está 

amarrada a uma democracia existente, o que fortalece ainda mais sua obrigação em levantar a 

causa negra também com o mesmo vigor com que levanta questões relacionadas à proteção da 

criança, do indígena, do idoso da mulher e das pessoas com deficiência e da sociedade 

Naviraiense de maneira geral. 

 

3 O LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEU TRABALHO 

 

Durante o mandato de 2013 a 2016, 26 vereadores foram empossados. Desses 26, 22 

responderam aos nossos questionamentos, de modo que 04 optaram por não responder ou não 

foram encontrados. Os nomes dos entrevistados não são revelados neste relatório uma vez que 

não fomos autorizados por alguns no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para fins 

de levantamento de porcentagem, optamos por utilizar o número 22 como referência de 

totalidade, não o número 26. 

O papel do vereador se define em representar o povo de maneira geral ou em classes 

sociais, incluído aqui etnia, assim como fiscalizar as ações do executivo. Como observar 

então a praticidade destas ações direcionadas aos afrodescendentes em nosso município 

dentro do mandato 2013/2016? A priori existiu a necessidade da identificação do personagem 

negro dentro da casa de Leis de Naviraí na condição de vereador, o que restou comprovado 

conforme abaixo. 

Os dados coletados revelam que 06 vereadores se declararam negros, 04 pardos 

resultando em 45,45% dos representantes enquanto 12 vereadores, ou 54,55%, declararam-se 

brancos. 
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Muito embora o volume de vereadores negros e pardos dentro da Casa Legislativa se 

apresentava quase que equiparado com o número de vereadores brancos, aqueles moveram 

um mero esboço de realizar uma ação representativa à comunidade negra. É possível perceber 

que estes indivíduos velavam sua etnia, mesmo que de maneira indireta ao tempo que não se 

posicionavam como negros, não hasteavam bandeiras da causa negra. Da mesma forma que se 

posicionavam perante outras questões em síntese não utilizavam esta quase que plena 

equiparação numérica em prol a sociedade negra de Naviraí. 

 

[...] Aqueles que “não têm boca”, aqueles que “não têm voz”. Tenho necessidade de 

me perder na minha negritude, de ver as cinzas, as segregações, as repressões, os 

estupros, as discriminações, os boicotes. Precisamos botar o dedo em todas  as 

chagas que zebram a libré negra (FANON, 2008, p. 159).  
  

Outra preocupação foi quanto à ocupação profissional do legislador durante o seu 

mandato buscando entender de certa forma como este personagem se comportava no que 

tange à desenvoltura político-social.  

Como resposta, obtivemos os respectivos resultados: 07 vereadores não realizavam 

outras atividades profissionais além da legislatura, o que corresponde a 31,81%; 03 

personagens deste mesmo elenco se posicionaram como Servidores Públicos, equivalendo a 

13,65%; outros 02 informaram que estão desempregados o que resulta em 9,9%; entre as mais 

diversas atividades encontramos uma expressiva quantidade de 10 legisladores que apontam 

45,45% e vale aqui registrar cada uma delas – advogado, professor/vereador, 

advogado/vereador, professor/empresário, construtor, função política, representante técnico 

comercial, autônomo/vereador, aposentado e gerente de loja.  

Em outros termos, a observação incide sobre o quanto esta figura se posiciona em ser 

ou estar vereador, uma vez que sua posição ante a sociedade é de certa maneira impossível de 

não ser percebida, pois, muitas vezes, além das responsabilidades de legislador, o vereador 

também exerce atividades profissionais as mais diversas, o que, por sua vez, não incide carga 

negativa sobre seu desempenho legislativo. Pelo contrário, aumenta a dimensão dos anseios 

populares de forma a abranger todos os polos, camadas e classes sociais da sociedade 

naviraiense. As demais ocupações aproximam o legislador de acordo com as necessidades 
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sociais existentes no município de Naviraí. As atividades colocam ainda o personagem em 

pauta ante a apresentação de problemas dos quais cabe a ele intervir de maneira legal. Nota-se 

que o elo existente entre vereadores, sociedade e ocupação durante seu mandato pode sim dar-

lhe a percepção da necessidade de criar ou cobrar junto ao poder executivo municipal a 

implantação de políticas públicas direcionadas à sociedade negra de Naviraí.  

Observa-se que nas ocupações apontadas, a exemplo “professor”, existe a 

possibilidade de percepção dos problemas na sociedade estudante negra de Naviraí. Este atua 

aos nossos olhos na nascente dos principais problemas étnico-raciais, o preconceito, mesmo 

que seja velado dentro das escolas em qualquer nível de educação. Não diferente, nas outras 

ocupações apontadas, esta percepção também é possível.  

Ocorre que não se vislumbrou esta atitude por parte dos legisladores no tocante às 

dificuldades da sociedade negra de Naviraí. Isso se dá possivelmente não por falta de 

sensibilidade, mas talvez por entraves interpessoais e étnicos que de maneira indireta possam 

unificar os trabalhos dos pares da casa legislativa em prol de um consenso branco. A falta de 

conflito/debate sobre a questão, por sua vez, acaba por reforçar e velar ainda mais o 

preconceito existente. Neste sentido, adverte Fanon (2008. p. 56): 

 

[...] o branco e o negro representam os dois pólos de um mundo, pólos em luta 

contínua, uma verdadeira concepção maniqueísta do mundo; a sorte está lançada, 

não nos esqueçamos: branco ou negro, eis a questão! [...] Sou branco, quer dizer que 

tenho para mim a beleza e a virtude, que nunca foram negras. Eu sou da cor do dia 

[...] Sou negro, realizo uma fusão total com o mundo, uma compreensão simpática 

com a terra, uma perda do meu eu no centro do cosmos: o branco, por mais 

inteligente que seja, não poderá compreender Armstrong e os cânticos do Congo. Se 

sou negro não é por causa de uma maldição, mas porque, tendo estendido minha 

pele, pude captar todos os eflúvios cósmicos [...]. 

 

Outra observação colocada aos legisladores fora quanto a sua ocupação antes de se 

tornarem vereadores. Este questionamento nos parece muito próximo ao anterior, no entanto, 

ele se difere tanto na questão de status quanto na questão de relacionamento interpessoal 

resultando da seguinte forma: 

A ocupação de servidor público se destaca nesta questão atingindo o número de 08 

legisladores dos 22 entrevistados, o que corresponde a 33,33%; 03 informaram ser 

professores, o que atinge 12,50%, o mesmo número é obtido pelos que ocupavam a função de 
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advogado; 2 legisladores afirmaram exercer a função de empresários, o que soma 8,34%; os 8 

restantes, exerciam ocupações diferentes entre si, o que resulta em 4,16% cada uma, ou 

33,33% somados, sendo elas autônomo, empresário, comerciante, produtor rural, técnico 

agrícola, motorista, assessor parlamentar, construtor, advogado/servidor público, 

professor/empresário e comprador de frutas e hortaliças. 

A carreira do vereador poderia tanto lhe aproximar como também lhe afastar de 

questões de cunho participativo dentro da sociedade negra ou até mesmo da sociedade de 

maneira ampla. Este indivíduo poderia estar incomodado com questões que abrangem 

sobremaneira os pertencentes à sociedade negra local, como também poderia sua atividade lhe 

posicionar diretamente a interesses da classe onde este desempenha seu labor, a exemplo a 

classe dos professores, a classe comerciária entre outras. 

Restou percebido mais uma vez que após a entrada no poder legislativo, pode ter 

havido um distanciamento em relação às perspectivas da comunidade negra do município 

tendo em vista o trabalho incipiente realizado na temática aqui em pauta. É ainda possível 

depreender que o legislador tenta ocultar sua etnia ou tomar atitudes que o posicione 

favoravelmente ao mundo branco. Nesta linha: 

 

Compreendemos agora porque o negro não pode se satisfazer no seu isolamento. 

Para ele só existe uma porta de saída, que dá no mundo branco. Donde a 

preocupação permanente em atrair a atenção do branco, esse desejo de ser poderoso 

como o branco, essa vontade determinada de adquirir as propriedades de 

revestimento, isto é, a parte do ser e do ter que entra na constituição de um ego. 

Como dizíamos há pouco, é pelo seu interior que o negro vai tentar alcançar o 

santuário branco. A atitude revela a intenção (FANON, 2008, p. 60). 

 

O nível de escolaridade também foi tratado dentro deste diálogo, com vistas a 

entender a composição intelectual de nossos representantes, buscando ainda dentro desta 

mesma inquirição identificar o posicionamento dos vereadores afrodescendentes quanto ao 

nível de instrução. 

Com o ensino fundamental temos 02 legisladores, o que reflete em 9,09% do total de 

vereadores que passaram pela câmara municipal durante o mandato em questão; com ensino 

médio figuram 09 vereadores totalizando 40,90%, acompanhando o mesmo montante e 
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percentual os legisladores que possuem nível de instrução superior; há, por fim, 02 vereadores 

pós-graduados , o que representa 9,09%. 

Quando distribuímos estes números por raça/etnia nos deparamos com o seguinte: 

Em relação aos vereadores que se consideram afrodescendentes, ficou constatado que 

apenas 01 possui Ensino Fundamental completo, correspondendo a 10%; 5 vereadores 

possuem Ensino Médio completo, ou 50%; 3 possuem Ensino Superior, o equivalente a 30%; 

e 1 vereador é pós-graduado, o que soma 10% do total de vereadores afrodescendentes. 

O nível de instrução dos vereadores que se consideram brancos é superior ao 

daqueles que se consideram negros. Ficou constatado que existiu 01 vereador dentro do 

patamar do Ensino Fundamental, o que atinge 8,33%; dentro do grau de instrução que envolve 

o Ensino Médio os vereadores brancos somam 04, constituindo 33,33%; já em nível superior 

os vereadores brancos atingiram o resultado de 06, o que corresponde as 50%, restando ainda 

01 vereador dentro desta classe étnica com pós-graduação atingindo novamente 8,33%.  

Não recai aqui qualquer condenação aos legisladores que não possuam um nível de 

instrução elevado, pois não é somente esse fator que o definirá como um notável legislador, 

no entanto devemos considerá-lo na medida em que a própria sociedade impõe este requisito 

abstratamente. Quanto a isso, pode também considerar o nivelamento no tocante ao grau de 

instrução dos negros quando tratamos de grau médio, quando a instrução é de nível superior 

os legisladores negros de Naviraí sucumbem em número em relação aos vereadores brancos. 

É ainda possível intuir que é necessário facilitar o acesso à comunidade negra ao ensino 

superior. 

 

4 O PROJETO DE LEI 26/2014 

 

O projeto de lei sob o número 26 do ano de 2014, que se encontra no site oficial da 

Câmara Municipal de Naviraí, visou instituir 

 

[...] como medida de promoção da igualdade de oportunidades no mercado de 

trabalho, o programa de reserva de vagas, para negros, em concursos públicos para 

provimento de cargos no município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá 

outras providências (NAVIRAÍ, 2014, p. 01). 
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A existência do PL 26/2014 veio confirmar a existência de ação tomada pela casa 

legislativa com inclinação à sociedade negra. Este feito pode ser considerado ainda 

embrionário, pois foi elaborado e posteriormente apresentado em sessão, na data de 26 de 

maio do ano de 2014, no entanto, este PL foi rejeitado por unanimidade em sessão ordinária 

onze meses e um dia após seu surgimento mais exatamente na data de 27 de abril de 2015. 

Durante este período foi solicitado parecer jurídico interno da instituição acerca do 

possível indeferimento do PL o qual restou concluído que o padecia de vício de iniciativa, em 

outros termos, a competência para propor leis que regem os cargos públicos municipais 

ligados à prefeitura se restringe exclusivamente ao prefeito de Naviraí conforme aponta a Lei 

Orgânica Municipal em seu Artigo 57: 

 

É de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: I - Criação, 

transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica, e aumento de sua remuneração; II - Servidores 

públicos do Poder Executivo, da administração indireta e autarquias, seu regime 

jurídico, provimento de cargos, estabilidade, licença e aposentadoria (NAVIRAÍ, 

2012, grifos nossos). 

 
Outro parecer jurídico foi solicitado junto ao assessor fora do âmbito público, o qual 

não fugiu à conclusão do primeiro parecer proferido pelo suporte interno da câmara municipal 

de Naviraí. Com isso não restou outra opção legal aos legisladores senão o voto de 

indeferimento do PL supracitado. 

A questão aqui não está em encontrar culpados pela não aprovação do PL tão pouco 

tecer elogios por sua confecção, certo é que este nos parece o primeiro movimento formal e 

real pela causa negra no município mesmo que de maneira inconstitucional ao ponto de não 

ser proposto a convalidação do feito. No entanto, devemos apontar como um ponto positivo, 

por outro lado se observarmos o percurso histórico do município perceberemos que se levou 

muito tempo para isso ocorrer, ainda que de forma incipiente.  

Mesmo diante do arquivamento do Projeto de Lei, consideramos sua gênese um 

grande avanço para o debate da qualidade das políticas públicas elaboradas, ainda que tenha 

esbarrado em questões técnicas, mas sobretudo políticas uma vez que em um dos pareceres 

técnicos houve um posicionamento pessoal para o julgamento da inviabilidade da lei. 
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[...] entendo, particularmente, que as ações desta natureza, por mais bem 

intencionada e justificável que seja, acabam por acentuar a discriminação racial 

veladamente existente em nossa sociedade, pois, explícita (sic.) direitos 

diferenciados entre grupos étnicos, o que, ao (sic.) meu ver, não deveria existir 

(ARRUDA, 2014, p. 02). 

 

O posicionamento pessoal de Arruda nos remete a dois teóricos: Nietzsche e 

Florestan Fernandes. O primeiro nos faz lembrar que não existem fatos, mas somente 

interpretações (CAMARGO, 2008, p. 107, apud, NIETZSCHE, 1884). Este pensamento é 

importante no sentido de analisar os discursos que pretendem ser objetivos, isentos de 

pessoalidade. É quase sempre assim na esfera jornalística e jurídica em que se pretende 

apresentar os fatos como sendo verdadeiros, embasados na lei. O segundo asseverou que para 

o sociólogo não existe neutralidade possível: o intelectual deve optar entre o compromisso 

com os explorados ou com os exploradores. No caso exposto, é nítido a posição de Arruda em 

relação à divisão proposta por Fernandes, aliás a mesma ideologia do estado que o mantém, a 

da classe dominante. Atitudes como estas, embasadas em posicionamento político pessoal, 

jamais poderiam embasar a decisão sobre a implantação ou não de uma política pública, 

sobretudo quando a justificativa técnica que o mesmo advogado utiliza diverge 

completamente de seu posicionamento pessoal: 

 

[...] entendimento particular a parte, o certo é que a doutrina e a jurisprudência têm 

entendido que o fim justifica o meio, ou seja, consideram que em virtude de 

determinados grupos sociais sofrerem na prática, dificuldades de atingirem a 

igualdade de condições desejada constitucionalmente, necessitam de tratamento 

desigual para se igualarem (ARRUDA, 2014, p. 02, grifos nossos). 

 

Há de se entender que a tentativa de promover políticas públicas relacionadas à 

comunidade negra – principalmente quando lhe proporciona algum modelo de estorno 

benéfico, buscando a equiparação social, seja em qualquer local ou estância, inclusive aqui 

em nossa cidade – tende a eclodir e posteriormente serem abafadas, obstruídas ou esquecidas, 

mas que deverão ser sempre levadas ao questionamento e postas em evidência principalmente 

pelos representantes políticos negros. É possível citar como exemplo a política de cotas 

raciais para ingresso na universidade que – mesmo sendo capaz de iniciar um processo de 

mudança no quadro anterior de EXCLUSIVIDADE de alunos brancos nas universidades 

públicas – é sistematicamente rechaçada pelos conservadores. 
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Para que haja empoderamento para embasar o debate sobre questões raciais e, mais 

enfaticamente, propor políticas públicas que promovam a igualdade, o vereador 

afrodescendente de nossa cidade deve se postar como tal, procurando viver a situação negra 

dentro da sociedade local. Sair do seu anonimato, jogar fora sua máscara de branco, pois este 

anonimato não é real. Ainda que o mesmo não se perceba como tal e não assuma a identidade 

negra, é assim que é visto pela sociedade. Da mesma forma, pode-se até pensar ou posicionar-

se de maneira adversa quanto ao interesse da sociedade negra local, mas a sociedade lhe 

cobrará por propostas e resultados que supram suas necessidades. 

Ou seja, a potencialidade representativa do vereador afro se consolida de maneira 

positiva a partir do momento em que este indivíduo assumir um comprometimento com as 

questões que estão direcionadas à sociedade negra do município e entender ao mesmo tempo 

que ele é peça fundamental para aplicação e participação em questões de cunho étnico-racial, 

notar também que está inserido neste contexto e não tentar se abster dele. Não somente na 

política, mas em qualquer outro modelo de relação social, inexiste a possibilidade de 

representar sem prévio conhecimento de causa, em outras palavras sem fazer parte do 

contexto.  

 

Se quisermos responder corretamente, somos obrigados a lançar mão da noção de 

catharsis coletiva. Em toda sociedade, em toda coletividade, existe, deve existir um 

canal, uma porta de saída, através do qual as energias acumuladas, sob forma de 

agressividade, possam ser liberadas [...] E o Lobo, o Diabo, o Gênio do Mal, o Mal, 

o Selvagem, são sempre representados por um preto ou um índio, e como sempre há 

identificação com o vencedor, o menino preto torna-se explorador, aventureiro, 

missionário que corre o risco de ser comido pelos pretos malvados”, tão facilmente 

quanto o menino branco. [...] (FANON, 2008, p. 130 -131). 

 

Como já mensurado, não há de se esperar que durante o trânsito destas possíveis ações 

não ocorra imprevistos parciais, devido às grandes tensões que cercam esta matéria. No 

entanto, cabe principalmente ao vereador afro-brasileiro de nossa cidade o dever de se impor 

ante estas tensões, não ignorá-las ou virar-se contra elas, como sugere a citação de Fanon, 

tendo em vista que todo e qualquer mérito que envolva a defesa de uma classe social, seja na 

esfera profissional, religiosa ou étnica, encontrará algum modelo de implicação no seu 

translado, o que entendemos ser comum a eclosão do problema está ligado diretamente às 

tensões existentes. 
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Ainda a esse respeito, vale a pena insistir em Fanon, na ideia muito bem explicada que 

embasa nossa análise de que, na tentativa de fugir da maligna herança da escravização 

colonial, o negro tenta branquear-se: 

 
Em outras palavras, começo a sofrer por não ser branco, na medida que o homem 

branco me impõe uma discriminação, faz de mim um colonizado, me extirpa 

qualquer valor, qualquer originalidade, pretende que seja um parasita no mundo, que 

é preciso que eu acompanhe o mais rapidamente possível o mundo branco, “que sou 

uma besta fera, que meu povo e eu somos um esterco ambulante, repugnantemente 

fornedor de cana macia e de algodão sedoso, que não tenho nada a fazer no mundo”. 

Então tentarei simplesmente fazer-me branco, isto é, obrigarei o branco a reconhecer 

minha humanidade (FANON, 2008, p. 94). 

 

Como somos professores, é muito difícil para nós deixarmos de relacionar todo o 

pensamento exposto por Fanon ao de Paulo Freire (2007) quando este último afirma que 

“quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor”. Apesar de 

compreender a difícil desconstrução das estruturas estabelecidas historicamente pela 

sociedade colonial, entendemos que o negro precisa libertar-se do estigma associado a sua 

cor, sobretudo os responsáveis pela representação política como os vereadores 

afrodescendentes, bem como outros líderes responsáveis pela elaboração e condução das 

políticas públicas. 

 

5 CONSDERAÇÕES FINAIS 

 

Os registros encontrados juntamente com as entrevistas revelaram que: 

a) Restou comprovado a passagem de um número expressivo de vereadores afro-

brasileiros na Câmara Municipal de Naviraí no mandato 2013-2016 ante a nossa expectativa, 

sendo aproximadamente 50%. 

b) Tanto a ocupação anterior quanto a atual engloba um abrangente leque de 

profissões que colocaram os vereadores muito próximos da comunidade. Isso poderia ter 

proporcionado a estes uma atuação ativa no que tange ao desenvolvimento de políticas 

públicas para a promoção da igualdade racial dentro do legislativo ou a cobrança do executivo 

quanto às questões de cunho racial de nosso município, o que não ocorreu tendo em vista a 

existência de somente uma ação improdutiva. 
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c) Ao encontrarmos o PL 26/2014 obtivemos respostas para os dois últimos 

objetivos: foi elaborado e criado o Projeto de Lei com inclinação à sociedade negra local; 

quanto a sua aplicabilidade não foi possível pois o PL não foi aprovado por conter vício de 

iniciativa. 

d) Houve pouca participação dos vereadores afrodescendentes na apresentação e 

discussão de projetos inclinados à população negra da cidade, o que resulta na presente 

ausência de políticas públicas para a promoção da igualdade racial. 
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GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA: A BUSCA CONSTANTE PELA 

INTERAÇÃO FAMÍLIA - ESCOLA E A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
DOS SONHOS 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo relatar e analisar reflexivamente o estágio 

obrigatório em Gestão Escolar do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul/ Campus de Naviraí. O texto é uma produção final que tem como foco 

apresentar os resultados obtidos durante o estágio articulado ao referencial teórico na área da 

gestão. Com base nas pesquisas bibliográficas e a vivência durante o estágio supervisionado 

em Gestão Escolar, compreendemos claramente a necessidade dos gestores escolares, nos dias 

atuais, promover uma gestão democrática e participativa, a partir da relação entre escola e 

família, levando em conta as profundas transformações da sociedade. Este trabalho envolveu 

observações, coparticipação e intervenções pedagógicas realizadas durante o estágio, para 

uma reflexão mais efetiva sobre a relação entre prática e teoria, bem como as dificuldades e 

desafios de um Gestor Escolar no cotidiano. As discussões levantadas neste artigo sobre a 

gestão e a participação dos pais no ambiente escolar mostra a preocupação de levantar 

questionamentos sobre a temática, a fim de proporcionar reflexão, propiciando maiores 

condições de mudança, para que assim, o que está sendo trabalhado na prática esteja de 

acordo com uma gestão democrática proposta teoricamente. Assim, a justificativa maior para 

o plano de atividades planejado foi à intenção de contribuir para uma melhoria dos processos 

de gestão na instituição escolar em que realizamos o estágio. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Obrigatório. Gestão Escolar. Gestão Democrática 

 
1 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

 

Uma gestão democrática escolar pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos 

da comunidade escolar: pais, professores, estudantes e funcionários, em todos os aspectos da 

organização da escola. 
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As finalidades políticas e pedagógicas que norteiam o trabalho da gestão escolar 

podem ser produzidas com inúmeras discussões e decisões criando ações, programas ou 

projetos executados pela escola. Com todo esse processo de discussões e articulações, surge a 

gestão democrática.  

Quando falamos em gestão democrática, pensamos em atender as necessidades da 

escola, onde se busca um trabalho em conjunto de todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, são decisões tomadas em conjunto e não somente pelo gestor, nesse sentido 

pensamos a escola no plural contando com a participação de todos os envolvidos. 

 

A gestão democrática no sistema educacional público abre possibilidades para que se 

construa uma escola pública de qualidade, que atenda aos interesses d a maioria da 

população brasileira, além de representar uma possibilidade de vivência e aprendizado 

da democracia, podendo, portanto, tomar um sentido diferenciado (CORREA apud 

AZEVEDO, 2006, p. 510). 

 

Para que ocorra uma Gestão democrática, deve haver compreensão da administração 

escolar como união de esforços coletivos para a implementação de fins educacionais, assim 

como a compreensão e aceitação do princípio de que a educação é um processo de 

emancipação humana, que o Projeto Político Pedagógico (PPP) deve ser elaborado através de 

construção coletiva e que além da formação deve haver o fortalecimento do Conselho 

Escolar.  

A gestão democrática da educação está vinculada aos mecanismos legais e 

institucionais e à coordenação de atitudes que propõem a participação social, no planejamento 

e elaboração de políticas educacionais, na tomada de decisões, na escolha do uso de recursos e 

prioridades de aquisição, na execução das resoluções colegiadas, nos períodos de avaliação da 

escola e da política educacional (HAMZE, 2017). 

A gestão democrática pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos 

da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários e em todos os aspectos da 

organização da escola. Esta participação advém diretamente nas mais diferentes etapas da 

gestão escolar que é o planejamento, implantação e avaliação, sejam no que diz respeito à 

construção do projeto e processos pedagógicos quanto às questões de natureza burocrática. 

Essa perspectiva de gestão está amplamente amparada pela legislação brasileira. 

A Constituição Federal de 1988 aponta a gestão democrática como um dos princípios para a 
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educação brasileira e ela é regulamentada por leis complementares como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) e o Plano Nacional da Educação, em sua meta 19 

(dezenove) que aborda a ideia de assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a 

efetivação da gestão democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 

prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2014). 

É importante compreender que a gestão democrática vai além do seu aspecto 

conceitual. Não se trata apenas de uma concepção de sociedade que prima pela democracia 

como princípio fundamental, mas do entendimento de que a democratização da gestão é 

condição estruturante para a qualidade e efetividade da educação, na medida em que 

possibilita que a escola crie vínculos com a comunidade onde está inserida, paute 

seu currículo na realidade local, conferindo sentido à proposta pedagógica e envolva os 

diferentes agentes em um trabalho de corresponsabilidade pela aprendizagem e 

desenvolvimentos dos estudantes. 

A Constituição Federal de 1988 (Art. 206, inciso VI), afirma que a gestão escolar tem 

que ser uma “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”. E porque a gestão 

democrática contém o princípio da participação da sociedade, a Constituição no Art. 211 

estendeu aos municípios o direito de organizarem, também, seus sistemas de ensino, com 

autonomia e em regime de colaboração entre si, com os Estados e com a União (BRASIL, 

2005, p. 4). 

A LDBEN de 1996 (Lei nº 9.394/96), visando à autonomia, parece trazer uma 

concepção de educação emancipadora, com fundamento no exercício efetivo da cidadania, em 

seu Art. 14, pois remeteu aos sistemas de ensino a definição das “normas de gestão 

democrática do ensino público na educação básica”, estabelecendo como diretriz nacional a 

“participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” 

(BRASIL, 2005, p. 4). 

A Constituição Federal, a LDBEN e o Plano Nacional de Educação - PNE 

estabeleceram novos fundamentos e estratégias para a organização e a gestão dos sistemas de 

ensino e para as práticas do cotidiano escolar. Entre os fundamentos da gestão democrática do 

ensino público, a LDB e o PNE destacam a autonomia dos sistemas de ensino e de suas 
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escolas. Como estratégia privilegiada de gestão democrática, são instituídos os conselhos de 

educação nos sistemas de ensino e, na gestão das escolas, os conselhos escolares, sempre com 

a participação da comunidade (BRASIL, 2005, p. 5). 

O Conselho Escolar é um dos órgãos colegiados fundamentais para o bom 

funcionamento da escola e para a promoção da democracia. Ele é composto pelos os mais 

variados segmentos que tem por objetivo promover a qualidade de ensino. O conselho escolar 

pode contribuir para organizar planos, metas e projetos escolares, além de contribuir para a 

organização e aplicação de recursos na escola, podendo estabelecer metas, planos 

educacionais, calendário escolar e aprovar o projeto pedagógico da escola. Ele também cuida 

da situação financeira da escola, definindo planos de aplicação de recursos e normas para a 

prestação de contas de acordo com as atribuições definidas pelo o Estado. 

O Conselho Escolar é de extrema importância para contribuir para o processo de 

implantação de autonomia na escola, de forma que cada comunidade possa tratar de seus 

problemas e desta forma poder interagir e participar, podendo opinar naquilo que realmente 

precisa tanto no âmbito administrativo ou pedagógico da escola. 

 

O significado dos Conselhos Escolares, concebidos pela LDB, na educação básica, 

parte do mesmo pressuposto de expressar a voz da sociedade, como exercício de 

poder, via participação, das “comunidades escolar e local” (LDB, art.14). Sua 

atribuição é dizer ao governo (da escola) o que a comunidade quer, o que deseja ver 

feito, deliberando e aconselhando os dirigentes, no que julgarem prudente, sobre as 

ações a empreender e os meios a utilizar para o alcance dos fins da escola (BRASIL, 

2005, p.8). 

  

O Conselho Escolar é o meio mais próximo de comunicação com o gestor da 

instituição, por isso se faz tão necessário a participação de todos os segmentos que permeiam 

a escola, a fim de mostrar a real necessidade daquela comunidade, visando um todo e não 

apenas um grupo seleto. 

Assim, enfatizamos a importância dos pais no conselho e no andamento da escola num 

todo, para que o seus olhares como pais enxerguem a necessidade do filho como aluno, seja 

visto também e assim ocorra um processo mais amplo de democratização da gestão escolar.  

 

2 A RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA 
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Mesmo a escola sendo insubstituível na educação, formação profissional e 

socialização da criança, por suas diferenças de crenças, culturas e de condições sociais, se 

torna um lugar de muitas diversidades. Devido a isso é que o diálogo, a compreensão, o 

compromisso do Gestor em desenvolver um bom trabalho escolar, são elementos importantes 

para que se consiga um espaço educacional produtivo, incluindo todos os seus segmentos.  

Nesse sentido dão-se grandes importâncias no investimento de se construir boas 

relações com os pais, buscando em conjunto com a família diminuir a indisciplina dos alunos, 

pois o Gestor Escolar deve atuar como personagem principal de bons relacionamentos, 

gerando iniciativas que busquem a participação dos familiares e de toda comunidade de forma 

que sintam-se parte da escola.  

 

Costuma-se dizer que a família educa e a escola ensina, ou seja, à família cabe 

oferecer à criança e ao adolescente a pauta ética para a vida em sociedade e a escola 

instruí-lo, para que possam fazer frente às exigências competitivas do mundo na luta 

pela sobrevivência (OSORIO, 1996, p.82). 

 

Com a ausência da participação familiar na escola, queixada por ambos os Gestores das 

instituições que fizemos o estágio obrigatório, que nos relataram sobre a não participação dos 

pais, colocando para nós que este é um problema a ser solucionado, fazendo com que esse 

segmento aproxime-se da instituição. 

Apesar da fala dos Gestores, observamos que a família não é chamada na escola em 

outro momento a não ser nas reuniões bimestrais ou quando o filho tem um comportamento 

inadequado, sendo contraditórios os relatos de ausência, pois não existe um incentivo de 

momentos e atividades que instigue a vontade de participação dos pais na escola.  

Os pais por sua vez suprem as necessidades básicas, mas se ausentam da vida escolar e 

muitas vezes essa ausência acarreta problemas na vida social da criança que pode ser levada 

para o resto da vida, ou seja, a família pode auxiliar no fracasso ou no sucesso da vida dos 

seus filhos. Sendo assim, a escola vê como uma necessidade a participação das famílias na 

vida escolar dos filhos, que em muitos casos por não conseguirem impor limites aos seus 

filhos, acaba deixando como total responsabilidade para os professores e os demais segmentos 

escolares. 
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Levando em conta as dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias brasileiras, 

onde muitos pais passam o dia todo trabalhando, chegam à casa vão cuidar dos afazeres e 

muitos deles não perguntam para os seus filhos como foi na escola, o que aprendeu naquele 

dia, etc.  

Existe um acumulo de ausência, tendo um distanciamento voluntário ou involuntário 

dos pais para com as crianças, fazendo com que elas encontrem tal afeto dentro das 

instituições de ensino onde passam a maior parte do dia.  

 

Estamos na era da admiração. Ou seus filhos o admiram ou você não terá influencia 

sobre eles. A verdadeira autoridade e o sólido respeito nascem através do dialogo. O 

dialogo é uma perola oculta no coração. Ela é tão cara e tão acessível. Cara, porque 

ouro e prata não compram; acessível, porque o mais miserável dos homens pode 

encontrá-la (CURY, 2003, p.95). 

 

A família tem uma influencia muito forte no que se diz respeito em formar o caráter da 

criança, por isso, tem que estar comprometida com a educação dos indivíduos que se quer 

formar para a sociedade, tendo em vista que é de suma importância que essa parceria entre 

escola e família aconteça, para que juntos possam formar cidadãos que aprendam como agir 

nas adversidades e que saibam como viver nos dias de hoje e futuramente e buscando 

objetivos em comuns, que é uma educação de qualidade, para que e se tornarem pessoas 

melhores, tanto cultural, econômico e social.  

É importante reafirmar que a função da família na educação dos filhos continua sendo 

de indispensável e isto não pode ser transferido para a escola. A complementação da educação 

dada em casa pode ocorrer em outros segmentos da sociedade, mas o primeiro contato da 

criança é no seio familiar e com isso a família se torna seu primeiro ponto de referência. 

  

Por isso, a família não é somente o berço da cultura e a base da sociedade futura, mas 

é também o centro da vida social. A educação bem sucedida da criança na família é 

que vai servir de apoio à sua criatividade e ao seu comportamento produtivo quando 

for adulto. A família tem sido, e será a influência mais poderosa para o 

desenvolvimento da personalidade e do caráter das pessoas (GOKHALE, 1980, p.41). 

 

A presença da família no âmbito escolar, o apoio dos pais para com os filhos é 

essencial para um bom desempenho do aluno, nesse sentido, é preciso que exista um 

propósito definido no contexto escolar em que a escola, o aluno e a família trabalhem em 
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conjunto. Para isso, é necessário que o gestor desenvolva ações voltadas com a finalidade de 

inserção do segmento familiar, a fim de adquirir a participação destes no processo escolar, de 

forma a contribuir com o fortalecimento da discussão sobre seus direitos e deveres no bom 

andamento dos filhos nos âmbito escolar. 

Para que ocorra uma aproximação da família junto à escola é necessário que o gestor 

abra as portas da instituição, intensificando e garantindo a permanência dos pais através de 

reuniões mais atraentes e motivadoras. À medida que a escola abrir espaços e criar 

mecanismos para atrair a família para a escola, o ambiente melhorará e novas oportunidades 

surgirão para que seja desenvolvida uma educação de qualidade, sustentada por uma gestão 

democrática que presa uma relação família/escola. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

Nossas observações ocorreram em duas instituições de ensino, ambas situadas no 

município de Naviraí/MS, uma de ensino fundamental e outra de educação infantil, as quais 

abordamos nos relatos a seguir sobre a Escola 1 de Ensino Fundamental e Escola 2 de 

Educação Infantil.  

Durante as observações do estágio em Gestão escolar teve-se como objetivo fazer uma 

análise do dia a dia do gestor escolar na instituição de ensino, onde buscamos compreender 

como é organizado o trabalho pedagógico diante da realidade de cada instituição, os desafios 

diários de um gestor, como o trabalho ocorre e quais as diferenças existentes de uma 

instituição de ensino fundamental e outra da educação infantil.  

Em nossas aulas de Gestão Escolar do curso de Pedagogia com a perspectiva de Luck 

(2014), aprendemos que gestão escolar relaciona-se a uma atuação que foca em promover a 

organização, mobilização e articulação das condições essenciais para garantir o avanço do 

processo sócio educacional das instituições de ensino e possibilitar que elas promovam o 

aprendizado dos estudantes de forma efetiva. 

A gestão escolar tem que abordar questões concretas da rotina escolar, visando à 

individualidade do público atendido e suas necessidades, no intuito de garantir que as 

instituições de ensino tenham as condições necessárias para cumprir seu papel principal: 
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ensinar com qualidade e formar cidadãos com as competências e habilidades indispensáveis 

para sua vida pessoal e profissional. 

O foco de uma gestão escolar democrática deve ser de orientação para resultados, 

através da liderança, buscar motivação da equipe para alcançar os objetivos, com ênfase na 

qualidade do currículo e foco na participação dos pais para atingir excelência no ensino. 

 

4 A EDUCAÇÃO QUE QUEREMOS PARA UMA ESCOLA QUE SONHAMOS 

 

Quem não sonha com um sistema educacional de qualidade para a nossa sociedade? 

Quem não almeja ver seus filhos bem formados e com um futuro definido? 

Neste sentido, desenvolvemos nosso plano de atividades que abordasse tais discussões, 

escutando dos alunos e pais o que querem e sonham de progressos para uma melhor educação.  

É importante ressaltar que somos responsáveis pela educação e entender qual o 

compromisso da escola, do governo e toda sociedade em torno do mesmo ideal, que muitas 

vezes delegamos as responsabilidades toda à escola, mas é importante salientar que a escola 

tem como objetivo ajudar na compreensão de cultura e civilização para poder instruir, 

capacitar as crianças para a transformação da sociedade.  

Acreditamos que uma escola ideal se faz da seguinte maneira: a escola dos sonhos se 

faz com alunos que queiram ser lapidados e transformados e que procurem exercer a sua 

cidadania de tal forma a alcançar o alvo desejado, uma educação comprometida com seu 

direito de ser e viver, transformando o mundo pelas práticas de suas ações positivas no zelo 

para com seus estudos, no cuidado para com o patrimônio público escolar, na vivência com 

seus amigos, no respeito para com os professores e gestores e na seriedade do seu 

desempenho final (ANDRADE, 2012). 

A escola dos sonhos se faz com professores comprometidos e capacitados, que 

carreguem na alma o desejo de aprender e ensinar, que procurem aperfeiçoar-se a cada dia 

com o tradicional e o tecnológico. Que manejem bem a arte do conhecimento, que usem toda 

a sua sabedoria para as práticas do bem comum, que despertem no aluno o interesse e o desejo 

pelo estudo e pela pesquisa científica e que pratique o que disse (ANDRADE, 2012).  
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Uma escola dos sonhos precisa de pais que levam a sério o estudo dos seus filhos, que 

se importe com os mínimos detalhes do dia a dia no ambiente escolar, que prezem pela 

qualidade do aprendizado e que interajam na vida do mesmo. Que participem das reuniões 

escolares e que visitem a escola mesmo sem serem convocados. 

A escola dos sonhos se faz com uma gestão que tenha visão, que pense no futuro, que 

desenvolva um trabalho cooperativo, que invista no que é necessário, que sonhe alto, que 

pense na qualidade, que seja ativa e participativa e que se torne presente no contexto da vida 

de cada aluno (ANDRADE, 2012). 

Muitas coisas precisam ser feitas que a escola dos sonhos se torne uma realidade em 

nosso país, mas é primordial que se tenha um governo que entenda que a educação é um 

compromisso de extrema importância a uma nação e que um cidadão de verdade começa a se 

formar no berço da escola. 

É sobre tais pressupostos exposto acima que desenvolvemos nossa intervenção na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), a fim de indaga-los sobre seus desejos de uma escola 

dos sonhos, pois é importante levar em consideração as expectativas que os pais apresentam, 

para que assim o gestor possa buscar soluções que possa envolver esses pais nas 

responsabilidades dos seus filhos dentro da escola.  

 

5 RELATOS DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO 

 

 A partir das observações realizadas em nossa coparticipação, levantamos 

questionamentos ao gestor sobre um dos problemas encontrados no dia a dia escolar que 

gostaria que desenvolvêssemos em nossa intervenção. Foi nos relatado a ausência de 

participação dos pais na escola e que gostaria que trabalhássemos este tema, a fim de 

fomentar a importância dos pais e diversos segmentos no andamento escolar.  

  Após os dados coletados da instituição, levamos tais informações para a nossa 

professora orientadora de estágio obrigatório, em nossas discussões a cerca do que ser 

trabalhado, percebemos a importância de não apenas chamar os pais a escola para apenas 

escutarem e sim abrir espaço para que os pais deixassem suas falas sobre a escola, o método 
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de ensino, desenvolvimento, entre outras falas que ainda não fora permitido ou aberto espaço 

para tal.  

O tema escolhido para a nossa intervenção foi A Escola dos Sonhos, a fim de 

pensarmos o que precisava melhorar dentro e fora da escola para que esse ideal de escola 

pensado e discutido por todos nós juntos se concretize um dia. 

O plano de atividades proposto para a intervenção tratou em seu primeiro momento a 

entrega de perguntas referentes à escola dos sonhos, após a exibição de um vídeo de alunos do 

ensino fundamental relatando os seus desejos de uma escola dos sonhos. Em seguida realizou-

se uma breve discussão sobre as falas expostas no vídeo, logo após fez-se uma discussão 

sobre o desejo dos alunos da sala de EJA sobre seus anseios de uma escola dos sonhos e de 

seus filhos. Na sequência exibiu-se dois vídeos reflexivos sobre as atividades propostas. Por 

fim, realizou-se um momento de troca de ideias sobre a intervenção com coffee break 

Buscou-se neste estágio escutar aqueles que mais têm a falar e pouco são escutados 

(pais/alunos), visando colocar na prática a democratização de uma gestão ora exposta nos 

textos discutidos em sala, escutando as queixas existentes e ideias de mudança, para uma 

melhor compreensão de como se dá verdadeiramente uma gestão democrática.  

Tivemos como objetivos norteadores da nossa intervenção: promover o dialogo, 

desenvolver reflexões sobre a atuação como pai/aluno na escola e fomentar o desejo da 

participação efetiva no desenvolvimento escolar.  

Desenvolvemos conteúdos que estimulassem os debates e discussões mediante a 

temática da Escola dos Sonhos, o papel dos pais no desenvolvimento escolar e sua 

participação, fazendo-os refletir sobre sua tarefa de pai e aluno no melhoramento das 

situações/problemas existentes que discordam.  

Decoramos a sala com cartazes, contendo neles estrofes do poema “A Escola dos 

Meus Sonhos” do autor Francisco Diniz aluno de ensino fundamental aborda ao longo do 

texto seu sonho de melhoria escolar, passando do interpessoal a infraestrutura.   

Recepcionamos os alunos do EJA e entregamos a todos um envelope contendo 

perguntas dentro dele, para assim serem discutidos num determinado momento da 

intervenção.  
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Fizemos uma breve apresentação e agradecimentos pela disponibilidade da instituição 

em nos receber, para que desenvolvêssemos o nosso plano de atividades em gestão escolar.  

Iniciamos as atividades com o vídeo “Qual a Escola dos meus Sonhos?”, onde alunos 

do ensino fundamental de uma escola pública fizeram relatos sobre o sonho de escola que 

desejam, relatando sobre uma melhoria na infraestrutura, aulas mais dinâmicas, alunos mais 

educados, não deterioração da escola, entre outros apontamos. Colocamos este primeiro vídeo 

com o intuito de fazê-los refletir sobre o que desejam de diferente nas escolas.  

Após o vídeo iniciamos alguns questionamentos, foram entregues 4 (quatro) 

perguntas, tivemos como objetivo neste momento desenvolver um debate, de forma que todos 

colocassem suas opiniões sobre a pergunta que estava sendo dita.   

Muitos alunos fizeram seus apontamentos, nos deixando surpresas com a participação 

da turma. Tudo o que foi levantado anotamos em um papel manilha, deixando exposto os seus 

apontamentos até o término da intervenção.  

A primeira pergunta apresentada para iniciarmos as discussões foi: Se você pudesse 

criar a escola dos sonhos para você/filho, o que você faria?  

As respostas de uma grande maioria da turma foram sobre a falta de educação dos 

alunos dentro da sala de aula, que influência no andamento escolar, muitos disseram sobre a 

ausência de limite em casa e o quanto isso é passado para dentro do âmbito escola. Apontando 

que para ocorrer uma melhoria da escola e que ela se transforme em um ambiente dos sonhos 

se faz necessária a mudança de comportamento do público atendido. 

Após terem feito seus apontamentos sobre a primeira pergunta, demos inicio a 

segunda pergunta, que foi: A escola precisa de melhorias? Quais?  

As respostas mencionaram os defeitos estruturais da escola, onde os alunos 

argumentaram sobre a falta de manutenção nos banheiros, pintura, ar condicionado e falta de 

segurança. Outro apontamento foi à falta de organização escolar, vinda desde a gerência de 

educação até as salas de aula, como a oferta de salas do EJA em outras escolas, fazendo com 

que os alunos saiam de longe para conseguirem estudar, falta de material escolar para os 

professores e alunos, entre outros. 

Também abordaram sobre a qualidade da alimentação da escola no período noturno 

que é de baixa qualidade e também do tratamento não adequado que recebem da funcionária 
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da cozinheira, eles nos falaram ainda sobre a falta de funcionários administrativos de forma a 

precarizar o atendimento para com os alunos. 

Algumas mães e pais estudantes do  EJA abordaram algumas informações sobre as 

escolas de seus filhos, muitos deles apontaram a falta de preparo dos professores, apontando 

até em suas falas algumas agressões que ocorreram por parte dos professores com os alunos, 

outra mãe relatou que o filho é repetente a 2 (dois) anos com a mesma professora e ao 

solicitar a mudança de sala ela não é atendida, a mesma explica que o filho tem dificuldade de 

aprendizagem, essas falas deixam em foco a falta de acompanhamento pedagógico dos 

gestores e coordenadores, não visando o bem do aluno, por vezes não dando o suporte 

necessário professor e não atendendo as solicitações feita pelos pais.  

Alguns alunos nos falaram sobre a ausência da direção nas tomadas de decisão a favor 

dos alunos, relataram que é necessária uma gestão com mais atitude, dito isso um dos alunos 

da sala que participa do conselho nos informou que tudo que é levantado de problemas na 

escola é levado ao conselho e assim discutido, a gestão leva para a gerência, mas nada é feito 

por eles, a maioria das melhorias que necessitam ser feitas são barradas.  

Desta fala foi levantado por outro aluno sobre a importância da capacitação do gerente 

da educação e outros segmentos que comandam a educação, para saberem a verdadeira 

necessidade da escola, outro aluno foi além e nos falou sobre o quão benéfico seria se o 

prefeito da cidade visitasse escola por escola e conhecesse a real necessidade de cada 

instituição.  

Em nossa terceira pergunta, questionamos o seguinte: O que você já fez para 

contribuir na melhoria da sua escola?  

 Surpreendemo-nos com a reação da turma, pois nada nos foi dito do que já fizeram e 

sim o que poderiam fazer, deixando clara a falta de participação dos mesmos na construção de 

uma instituição melhor.  

A quarta pergunta: Como a sua participação pode trazer melhorias a escola?  

Em nosso último questionamento todos nos disseram que é necessário que haja uma 

participação deles, em apontar e corrigir o que está errado e se unirem nas reivindicações dos 

direitos no âmbito escola. 
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Terminado as perguntas solicitamos que todos os alunos se levantassem e formassem 

um circulo, feito isso todos pegaram um pirulito e com uma mão para trás e a outra esticada 

tiveram que abrir o pirulito sem dobrar o braço ou utilizar o que estava para trás, poucos 

conseguiram abrir sozinhos, outros fizeram duplas para assim conseguir, o intuito de levamos 

esta brincadeira era mostrar para eles que sozinhos até conseguimos as coisas, de uma 

maneira mais demorada, com mais dificuldades, mas que em equipe o trabalho acontece com 

uma melhor rapidez, colocando em nossa discussão a importância de se unirem para ir atrás 

de suas reinvindicações na escola que estudam e na escola de seus filhos.  

Por fim, colocamos dois vídeos para fechar a nossa intervenção, o primeiro foi: 

“Como os filhos imitam os pais”, que retrata as atitudes erradas que os pais têm na frente dos 

filhos e que os filhos imitam na escola e em outros ambientes, enfatizando a importância de 

terem atitudes positivas, exemplos construtivos para que os filhos levem para a vida.  

Colocamos por último o vídeo “O menestrel” de William Shakespeare, um vídeo 

reflexivo para que os alunos interiorizassem a importância de tomarem atitudes enquanto há 

tempo sem esperar pela boa vontade dos outros, de que interiorizassem através da mensagem 

a importância de não ficarem apenas reclamando dos problemas, mas que busquem a 

resolução do que os incomoda.  

Para finalizar a nossa noite, fizemos um coffee break.  

Percebemos ao longo da nossa intervenção o anseio que a maioria tinha de falar, de 

expor o que desejavam a cerca do tema. Tiramos deste momento um aprendizado grandioso, 

nos fazendo refletir sobre a importância de ouvir os alunos e pais, visando à melhoria da 

gestão, desde a manutenção do banheiro, perpassando pela alimentação até dentro da sala de 

aula.  

Consideramos assim que alcançamos todos os objetivos propostos em nosso plano de 

atividades, proporcionando durante a intervenção o diálogo, discussões, debates e reflexões 

sobre a temática da Escola dos Sonhos, levantando as melhorias que precisam ser feitas, as 

criticas e o que de diferente fizeram ou podem fazer para que as mudanças aconteçam, tendo 

como meio de avaliação o diálogo, conscientizando assim cada pai/aluno sobre seu papel 

indispensável no bom andamento escolar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A disciplina de estágio supervisionado em Gestão Escolar nos proporcionou um 

grande aprendizado compreendendo a importância de um trabalho em equipe, e como 

devemos nos portar diante de problemas que ocorrem no dia a dia de um gestor.  

Percebemos também que a gestão democrática é o caminho certo para que se 

obtenham melhores resultados em função de uma educação de qualidade e com isso buscar 

estratégias para a solução de problemas que possam surgir no cotidiano e junto buscarmos 

soluções para atender as necessidades que vierem a surgir. 

 Durante nossas observações podemos acompanhar como é o trabalho de um gestor e a 

grande preocupação por parte da gestão em fazer com que a família se aproxime mais da 

escola, segundo a direção é a maior dificuldade que se encontra no momento, em fazer com 

que os pais participem mais da vida escolar dos filhos, permitindo que pudéssemos elaborar 

um trabalho de intervenção dando oportunidade de ouvir os pais de alunos, os alunos e a 

própria gestão, com isso poder contribuir para identificar problemas existentes na instituição 

onde contamos com a participação através das questões elaboradas e desenvolvidas em nossa 

intervenção. 

 No desenvolver do estágio obrigatório, em nossas observações e intervenção, 

percebemos que os gestores apontam a ausência dos pais na escola, mas não desenvolvem 

atividades que tragam a família para o meio educacional, se contradizendo ao relatar a 

importância dos pais no desenvolvimento da escola, mas não abrir as portas para acolher esse 

segmento. 

Quando questionamos os pais/alunos sobre as melhorias que a escola necessitava, 

foram vários os apontamentos, mas ao serem questionados sobre as contribuições que fizeram 

para a melhoria simplesmente calaram-se, apontando o que podia fazer, mas que ainda não 

haviam feito nada para contribuir com as melhorias da escola em que seus filhos, ou mesmo 

que os próprios estavam inseridos.  

 É papel de a escola traçar estratégias buscando meios para conscientizar os pais sobre 

a importância da sua participação junto à instituição de ensino no qual seus filhos fazem parte, 

pois somente um trabalho em conjunto poderá trazer resultados significativos e uma formação 
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de qualidade, desenvolvendo cidadãos críticos, pensantes e pessoas de bem, que sejam 

capazes de obter um futuro profissional/pessoal brilhante e uma qualidade de vida mais justa e 

significativa.  

 Consideramos que o estágio supervisionado em Gestão Escolar foi um momento 

privilegiado, nos permitindo ver de perto a realidade escolar, onde obtivemos grandes 

aprendizados como a necessidade de rever algumas atitudes enquanto gestor, buscar 

melhorias constantes para garantir uma educação de qualidade para aqueles alunos que ali 

estão, e somente com uma gestão democrática pode-se alcançar os objetivos desejados, o 

saber ouvir a todos os segmentos faz com que as dificuldades encontradas sejam mais fáceis 

de serem resolvidas.  

 De tudo o que vivenciamos nessa experiência de estágio, podemos compreender que o 

diálogo, o respeito ao ensinar e aprender, o conviver, o procurar conhecer de perto a realidade 

da escola e das famílias, são ferramentas fundamentais para uma gestão de qualidade, com 

tudo isso podemos ver o exemplo de profissionais que devemos ser e aqueles a não serem 

seguidos. 

Assim, foi através da intervenção que percebemos a importância de se ouvir todos os 

segmentos escolares e que os gestores não o fazem, utilizando sempre uma fala para culpar os 

pais/alunos no mau desenvolvimento da escola, mas que em um momento pelo qual 

propiciamos em nossa intervenção de estágio, não se fizeram presentes para acompanhar o 

que se debatia, a fim de escutar as discussões que foram levantadas de forma que percebessem 

a importância de inserirem-se os segmentos de pais/alunos, verificando por outro olhar e 

acolhendo as informações, desta forma, tomando as atitudes de mudança necessárias para a 

melhoria da instituição. 

De todas as experiências e aprendizados que o estagio obrigatório em Gestão Escolar 

nos proporcionou, nos resta dizer que valeu a pena! 
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GESTÃO ESCOLAR: APROXIMAÇÕES HISTÓRICAS A PARTIR DA 

ANÁLISE DAS LEGISLAÇÕES 
 

Wagner Pinheiro da Cruz (UFMS/CPTL)109 

Paulo Fioravante Giareta (UFMS/CPTL)110 

 

RESUMO: O presente trabalho responde pela intencionalidade de compreender a 
caracterização histórica da gestão escolar do sistema educacional brasileiro. Assim, estrutura-
se como análise das legislações ao longo da história nacional que garantem a progressiva 

organização da proposta escolar. Metodologicamente o trabalho responde pela análise 
documental, auxiliada pela técnica da análise de conteúdo. A análise versa sobre o 

levantamento e análise de legislações que demarcam o período colonial, imperial e 
republicando brasileiro. Aproximação histórica que ajuda a compreender as características e 
disciplinamento atual do sistema educação a partir da gestão escolar. O trabalho indica que 

historicamente o que prevaleceu no âmbito da gestão escolar é um modelo centralizado e 
hierárquico. A gestão democrática e participativa amplamente indicada pela legislação 

contemporânea se expressa como demanda e preocupação política recente. Ainda em processo 
de construção. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Educacionais. Gestão Escolar. Legislação Educacional. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A periodização da história do Brasil- Pré descobrimento (até 1500), Colônias (1500- 

1822), Império (1822-1889) e República (1889 até os dias atuais) -  nos fornece os parâmetros 

necessários para o inicio do trabalho. No período denominado “Brasil Colônia” a educação 

tinha como foco principal os nativos e se estruturava de forma catequética, estando a cargo 

dos Jesuítas (Ordem Religiosa Católica liderada por Inácio de Loyola). 

Em 1759, no âmbito da denominada Reforma Pombalina, os Jesuítas são expulsos das 

terras portuguesas, decorrendo a substituição do modelo jesuítico pelas chamadas Aulas 

Régias (avulsas), que em termos práticos, no âmbito da colônia, torna cada indivíduo 
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interessado na instrução escolar responsável pela busca da própria formação. Cenário que 

prevalece até 1808, ano que marca a transferência da Corte Portuguesa para as terras 

brasileiras, precipitando ensaios de uma nova organização escolar, ou mesmo, a 

implementação de uma estrutura escolar mínimo enquanto proposta estatal. 

É no conjunto das políticas educacionais do estado imperial que nasce a proposta de 

criação do Colégio Pedro II. Colégio que nasceu como modelo e referência para as iniciativas 

e práticas educativas posteriores, consequentemente, responde aqui como marco referencial 

para a análise da legislação proposta pelo trabalho.  

 

2 A GESTÃO ESCOLAR NA LEGISLAÇÃO DO BRASIL IMPÉRIO 

 

Com o Decreto de 2 de Dezembro de 1827 o seminário de São Joaquim (Colégio de 

Instrução Secundaria) passa a se chamar “Colégio Pedro II ”, e a sua gestão fica composta da 

seguinte forma: um Reitor, um Vice- Reitor, um tesoureiro, serventes, professores, 

substitutos, inspetores de alunos, um Capelão (padre) e um médico cirurgião. A instituição 

admitia alunos internos (residentes) e externos (não residentes). 

Essa proposta de gestão predominou nas dependências do Colégio até a publicação do 

Regulamento 8 de 1838 (Estatuto para o Colégio de Pedro II), que dentre outros itens 

organizava a instituição a partir das seguintes funções: Reitor, Vice- Reitor, Inspetor, 

Capelão, Professores, Substitutos, Professor de saúde, Serventes e Tesoureiro. Observe que o 

Regulamento quase não altera o Decreto anterior, mantendo praticamente a mesma 

composição.  

No entanto, a estrutura de gestão dispunha, agora, de um Conselho Colegial, composto 

pelo Reitor, pelo Vice- Reitor, pelo Capelão e pelos Professores (BRASIL, 1838). Em relação 

ao ensino, a escola continua organizando-se a partir da oferta interna ( internato) e da oferta 

externa (externato).  

O Decreto 1331- A, de 17 de Fevereiro 1854 (Regulamento para o Ensino Primário e 

Ensino Secundário na Côrte), fará algumas modificações no contexto da gestão escolar, face 

ao Regulamento anterior, que trata do Colégio Pedro II. Agora, o poder de gestão que antes 

era centralizado no Reitor, fica direcionado à figura de uma espécie de Inspetor Geral, que 
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para a realização de suas atividades dispõe de uma Inspetoria composta por Delegados 

(pessoas com funções atribuídas).  

Cabe a esse Inspetor Geral, entre tantas outras funções, conforme disciplina o artigo 3º 

e seus respectivos parágrafos: inspecionar todas as casas de educação públicas e particulares, 

presidir exames de capacidades para o magistério, autorizar a abertura de escolas e 

estabelecimentos de educação, rever os compêndios adotados pelas escolas, organizar o 

regimento interno dessas, apresentar ao governo orçamento anual, expedir instruções sobre 

exames, desempenhos e julgamentos, julgar infrações disciplinar e convocar, quando preciso 

o Conselho Diretor. 

Aliás, observa-se, aqui, o aparecimento desse Conselho Diretor, que no Regulamento 

do Colégio Pedro II, recebeu a denominação de Conselho Escolar. A composição do Conselho 

Diretor se dava pela presidência do Inspetor Geral, pelo Reitor do Colégio Pedro II, de dois 

Professores Públicos e um Professor particular, e de dois membros nomeados pelo governo 

(BRASIL, 1854). 

Destaca-se que o artigo 77º estabelecia que “Em quanto não for creado o externato de 

que trata o § 7º do artigo 1º do Decreto nº 630 de 17 de Setembro de 1851, a instrucção 

pública secundária continua a ser dada no Collegio de Pedro II e nas aulas publicas 

existentes” (BRASIL, 1854, p. 60). Aqui, entender “aulas públicas” como o modelo de aulas 

“Régias”, cuja raíz de surgimento se deu em 1760, na Reforma Pombalina. 

Por fim, dentro do período histórico brasileiro considerado, surge o Decreto 2006 de 

24 de Outubro 1857, que aprova o Regulamento de Instrução Secundária no Município da 

côrte, e reafirma o Colégio Pedro II como espaço oficial para esta modalidade de estudo, 

prevendo, inclusive, o fim das aulas “avulsas”. Dessa maneira, o artigo 1º desse decreto relata 

que “o Collégio de Pedro II será dividido em dous estabelecimentos de instrucção secundaria, 

os quaes se denominarão- Internato e Externato- do Imperial Collegio de Pedro II” (BRASIL, 

1857,  p 385). Como é possível observar, os artigos que compõe esse decreto ainda mantém 

traços idênticos com os anteriores, principalmente quando analisado a gestão contida no 

documento, pois a inspeção geral dos dois estabelecimentos competia ao Inspetor Geral a 

fiscalização imediata das aulas, assim como a direção da economia do estabelecimento 

competia ao Reitor, (BRASIL, 1857, art. 69, art. 70 §1º e §2º), como antes já fora observado.  
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3 O BRASIL REPÚBLICA E A GESTÃO ESCOLAR 

 

O olhar sobre o período republicano brasileiro permite, inicialmente, a análise de 

documentos que estão presentes nas primeiras fases república. Aqui, a fase considerada é a 

chamada de Primeira República ou República Velha e a denominada Era Vargas. A análise 

documental permite dizer que a proposta de Gestão Escolar do Período Imperial para o 

Período Republicano mudo muito pouco. 

A instituição escolar ainda apresenta um Conselho Diretor no comando de sua gestão, 

porém, além do Inspetor Geral e dos Diretores, os professores, que já compunham esse 

Conselho, passam a receber as denominações de Professor primário e de Lentes secundários. 

Como o próprio nome sugere, o professor dito primário é aquele que trata do ensino nos anos 

iniciais dos alunos e os Lentes os professores de disciplinas especificas, que trabalhariam com 

esses alunos já no ensino secundário. 

Além desses, a escola conta, agora, com um corpo administrativo voltado para a 

emissão de documentos da instituição. Surge a figura do secretário, dos oficiais(de função 

administrativa), Amanuenses (pessoas que faziam cópias de documentos), Arquivistas, 

Almoxarifes, Porteiros, entre outros.  

O interessante é observar que o inicio desse período (mais precisamente o ano de 

1890), fica marcado pela Reforma Educacional proposta por Benjamin Constant Botelho de 

Magalhães, que popularmente ficou conhecida como “Reforma Benjamin Constant”. 

Influenciado por ideias positivistas da época, essa reforma propunha uma reformulação do 

currículo do ensino primário e do ensino secundário.  

 Assim, além das disciplinas humanas, passaria a integrar o plano de ensino disciplinas 

de cunho mais cientifico, pois os positivistas acreditavam que o conhecimento científico era a 

única forma de conhecimento verdadeiro. Contudo, para a temática desse artigo não é 

necessário se ater a essa reforma, que dentre outros aspectos não obteve grande êxito.  

Aliás, dentro do período considerado muitas reformas no contexto educacional 

aconteceram, principalmente quando o país estava sob o Governo de Getúlio Vargas. Época, 
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que historicamente ficou nacionalmente conhecida como a famosa “Era Vargas”,  no campo 

educacional, a primeira Reforma que aconteceu neste contexto foi a de Francisco Campos.   

Este havia assumido o recém criado “Ministério da Educação e da Saúde”, e em meio 

a tantos itens que compunham a sua reforma, destaca- se em 1931, a criação do “Conselho 

Nacional de Educação”- o “CNE”-  órgão em vigência até hoje, e que tem por missão:  

 

A busca democrática de alternativas e mecanismos institucionais que possibilitem, 

no âmbito de sua esfera de competência, assegurar a participação da sociedade no 

desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação nacional de qualidade 

(...) cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela 

qualidade do ensino, velar pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a 

participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira (MEC, 1931). 

 

Assim, pode- se dizer que o CNE auxilia questões que envolvam o âmbito de Gestão 

Escolar. 

Então, ainda no quesito “Reformas Educacionais”, outra que encontra-se datada nesse 

Período “Getulista” é  a proposta por Raul Leitão da Cunha, que em 1946 estabelece a Lei 

Orgânica do Ensino Primário, que através do “Decreto- Lei nº 8529- de 2 de janeiro de 1946” 

foi implantada pela presidência do país. 

Esse decreto trazia o escopo de toda a funcionalidade do ensino primário. Assim as 

finalidades desse ensino, seriam “proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao 

conhecimento da vida nacional, e ao exercício das virtudes morais e cívicas que a mantenham 

e a engrandeçam, dentro de elevado espírito de Naturalidade humana” (BRASIL, 1946, p.640) 

e também “elevar o nível dos conhecimentos úteis à vida na família, à defesa da saúde e à 

iniciação no trabalho” (BRASIL, 1946, p. 640). 

No que diz respeito ao sistema organizacional dessa etapa do ensino, ficou 

estabelecido que o ensino primário fundamental seria destinado às crianças de 7 a 12 anos, e 

aconteceria em duas espécies de cursos: um dito elementar   e o outro  complementar.   

É de extrema importância destacar, que, anos antes, em 1942,por meio do DECRETO- 

LEI Nº 4244- de 9 de abril de 1942, foi instaurada a Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

proposta na Reforma Educacional de Gustavo Capanema. Em suma, alei estabelecida seria a 

de que o ensino secundário seria ministrado em dois ciclos, sendo o primeiro o curso Ginasial, 
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e o segundo abrangeria paralelamente dois cursos: um denominado Clássico e o outro, 

Científico.  

Esses tinham por objetivo:  

 

Consolidar a educação ministrada no curso ginasial e assim desenvolvê-la e 

aprofundá-la. No curso clássico, concorrerá para a formação intelectual, além de um 

maior conhecimento de filosofia, um acentuado estudo das letras antigas; no curso 

científico, essa formação será marcada por um estudo maior de ciência (BRASIL, 

1942, p. 5792).  

 

E assim, no que tange ao tema central dessa produção, pode-se observar que quem se 

candidatasse a uma vaga para a gestão do estabelecimento, deveria ter obtido certificado em 

curso específico, pois o Capítulo IV do Decreto- Lei de 1946, afirmava que “os diretores de 

escolas públicas primária serão sempre escolhidos mediante concurso de provas entre 

professores diplomados, com exercício anterior de três anos, pelo menos, e, de preferência, 

entre os que hajam recebido curso de administração escolar” (BRASIL, 1946, p.644).  

 Logo, é notório que a partir daqui, o cargo de gestor de uma instituição de ensino 

seria mediante processo seletivo e não mais nomeação, como acontecia anteriormente, no 

qual, para participar, o candidato não teria restrição em relação ao sexo, deveria no mínimo, 

contar com três anos de experiência, e ainda, possuir a formação necessária exigida para 

investidura no cargo. 

 

4 O CONTEXTO REPUBLICANO ATUAL: A LUTA PELA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 

 

A análise histórica nos levará ao ano de 1971 , ano de publicação da Lei  Nº 5.692, que 

“Fixa  Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências.” ( BRASIL, 

1971), que a grosso modo, podemos dizer que foi uma das leis com forte incidência sobre os 

rumos que tomaria a educação no Brasil. Essa Lei é popularmente conhecida como LDB 71. 

Em termos históricos, esta foi sancionada no período de regime militar brasileiro (1964- 

1985),época em que os militares assumiram o comando do país e governaram de modo 

ditatorial e altamente repreensivo, punindo de maneira hedionda quem opunha-se ao governo.     
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Como já foi dito, essa lei estabelecia as diretrizes e bases para orientar os rumos da 

educação e então a analise dos fragmentos que ela contém acerca da gestão escolar, permite 

observar que agora o local de ensino já começava a ser gestado por uma espécie de regimento 

próprio, pois a  legislação trazia em seu corpo que “a organização administrativa, didática e 

disciplinar de cada estabelecimento do ensino será regulada no respectivo regimento, a ser 

aprovado pelo órgão próprio do sistema, com observância de normas fixadas pelo respectivo 

Conselho de Educação.” (BRASIL, 1971, p.59).  

Logo, é importante apresentarmos o regimento escolar como uma união de normas que 

definem a organização pedagógica, administrativa e política de uma escola, assim também 

como o que irá definir os seus objetivos. Porém, observa-se aqui que ele era elaborado e 

submetido a uma certa aprovação, ou seja, leva crer que a escola não era independente para 

planejá-lo.  E, no que tange a um modelo de gestão participativa, é importante que haja a 

participação de todos, desde os que já operam no interior do âmbito escolar até a comunidade 

em geral, que está fora dos muros da escola, trabalhando juntos para a elaboração do 

documento. 

Porém, tratando- se da época que essa legislação entrou em vigor, podemos dizer que 

isso realmente não acontecia, mas, é notório observar que a partir dessa LDB, o tão sonhado 

modelo de gestão democrática da escola foi se desenhando.  E, continuando com a inspeção 

na lei encontraremos que “a formação de administradores, planejadores, orientadores, 

inspetores, supervisores e demais especialistas de educação será feita em curso superior de 

graduação, com duração plena ou curta, ou de pós-graduação” (BRASIL, 1971, p.59), onde 

nota-se o aparecimento da ideia de pós-graduação, ou seja, o futuro gestor após  a conclusão 

de um curso superior  em determinada  licenciatura, podia ampliar os seus conhecimentos em 

administração escolar. Esse contexto permanece sem maiores alterações, e, com a 

redemocratização do país, a partir de 1985, promulgasse a constituição de 1988, que 

apresentou grandes contribuições para o campo da educação de uma maneira geral. 

Essa proposição é reafirmada pela Lei Nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, Nova 

LDB, em vigência atualmente. Entre seus 92 artigos que abordam desde a educação Infantil 

até o ensino superior, no que se refere a gestão escolar, o artigo 12 destaca que  "os 

estabelecimentos de ensino respeitando as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão 
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a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica" (BRASIL, 1996). Nota-se 

então que, além do regimento interno escolar, citado anteriormente, surge agora afigura do 

Projeto Político Pedagógico – PPP da escola, que é um documento de maior abrangência que 

o mencionado anteriormente, e  que nasceu com o intuito de, entre tantos outros,  dar suporte 

a gestão escolar e também para marcar a identidade da missão social das escolas.  

O PPP é a referência de uma escola no que diz respeito a todas as atividades 

desenvolvidas em seu interior. Nele é documentado toda a programação que a instituição irá 

desenvolver, como irá desenvolver e porque irá desenvolver, sejam essas atividades no campo 

pedagógico, didático, político ou administrativo.  Todos os objetivos que a escola pretende 

alcançar devem estar explícitos nesse documento. 

Esse projeto tem suas raízes com a constituição de 1988, mas ganha força mesmo com 

a promulgação da LDB de 1996, pois esta o rege, e concede uma certa autonomia  no sentido 

de que as escolas  construam a sua própria proposta pedagógica, seus  valores e apresentem 

quais são as suas principais características identitárias.  

Daí, a elaboração e execução do documento, não deve em hipótese alguma ficar 

apenas a cargo do Diretor do estabelecimento, e sim, é de suma importância que a 

comunidade em massa venha para dentro da escola, para que  unida juntamente com 

professores, alunos, funcionários e gestores possam trabalhar na transformação da realidade, 

seja na esfera municipal ou na esfera estadual. Este seria um modelo de Gestão Democrática.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse traçado mostra que a Gestão de uma Instituição escolar era pouco lembrada 

dentro dos Decretos- Leis que vigoravam nas épocas analisadas, assim, é possível observar 

que ao longo da construção histórica do país, a palavra gestão não é nem utilizada, pois o 

tema surge com um conceito mais voltado para a questão de administração do 

estabelecimento. Nota- se que o tema realmente ganha representatividade dentro da LDB/ 96, 

pois essa manifesta-se em defesa de processos emancipatórios que as escolas tanto precisam 

para atingir as suas finalidades.  
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Logo, ambas as Leis lançadas traziam em seu escopo algo que de alguma forma 

parecia agora ser o impulso necessário que o tema desse artigo necessitava para realmente sair 

da teoria e ganhar a prática. 

No entanto, os moldes de uma gestão democrática estão longe de serem alcançados. 

Na teoria encontramos, com certa facilidade, indicativos, mas em termos práticos nem sempre 

estes indicativos ganham materialidade. Na República atual em que vivemos, os locais de 

ensino continuam reproduzindo a gestão que tivemos outrora, e, é como se andássemos em 

círculo.  Fatores externos, como por exemplo, acordos internacionais, ditam normas e 

interferem negativamente na educação do pais. Mudam- se os anos, as épocas, as legislações e 

a gestão de uma escola apresenta pouco poder para substantivas mudanças. 

 

Referências  

 

BRASIL. Decreto de 2 de dezembro de 1837. Convertendo o Seminario de S. Joaquim em 
collegio de instrucção secundaria, com a denominação de Collegio de Pedro II, e outras 

disposições. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1837, Página 59 Vol. 1 pt II 
(Publicação Original).  

BRASIL. Regulamento nº 8 de 31 de janeiro de 1838.  Contém os Estatutos para o Collegio 

de Pedro II. Disponível em 
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=71028>.  Acesso em 25 de 

jul. 2017. 

BRASIL. Decreto nº 1331- A, de 17 de fevereiro de 1854. Approva o Regulamento para a 

reforma do ensino primario e secundario do Municipio da Côrte. Coleção de Leis do Império 

do Brasil - 1854, Página 45 Vol. 1 pt I (Publicação Original).   

BRASIL. Decreto nº630, de 17 de setembro de 1851. Autoriza o Governo para reformar o 
ensino primário e secundário do Municipio da côrte.  Coleção de Leis do Império do Brasil- 

1851, Página 56 Vol. 1 pt I (publicação original)  

BRASIL. Decreto nº 2006, de 24 de outubro de 1857. Approva o Regulamento para os 
collegios públicos de instruccão secundária do Municipio da Côrte.  Coleção de Leis do 

Império do Brasil- 1857, Página 384 Vol. 1 pt II (publicação Original) 

BRASIL. Decreto- Lei nº 8529 , de 2  de  janeiro de 1946.  Lei Orgânica do Ensino Primário. 
Coleção de Leis do Brasil- 1946,  Página 640  Vol. 1  (publicação Original) 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=71028


 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 343 

BRASIL. Decreto- Lei nº 4244 , de 9 de abril de 1942.  Lei Orgânica do Ensino Secundário.  
Diário Oficial da União - Seção 1 - 10/4/1942, Página 5798 (Publicação Original) 

BRASIL. Lei nº 5692 de 11 de agosto de 1997.Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º 
graus, e dá outras providências.  Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm>. Acesso em 25 de jul.2017. 

BRASIL. Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996.  Estabelece as diretrizes e bases para a 

educação nacional.  Disponível em http:<//www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>.  
Acesso em  25 de jul. 2017. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Conselho Nacional de Educação,  2017. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresentacao>.  Acesso em: 23 de 
jul. de 2017. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresentacao


 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 344 

 

 

 

 

 

RESUMOS EXPANDIDOS 

 
 

 

 

 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 345 

 

A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: MUDANÇAS NO 

ESTADO BRASILEIRO E PROPOSIÇÕES PARA UM PROJETO 

FORMATIVO 

 

Carina Nogueira de Jesus (UFGD)111
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Com as mudanças na legislação educacional brasileira a partir da década de 1990, 

principalmente com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases - LDB, em 1996, a formação 

inicial de professores para a educação básica, significada principalmente pelos cursos de 

licenciatura, se tornou um dos pontos centrais das discussões relacionadas à educação. 

Nessa perspectiva, a formação desses profissionais, se constitui como um processo 

contínuo de desenvolvimento pessoal, profissional e político, por meio da reflexão coletiva do 

trabalho docente e de seus meios e fins, haja vista que busca-se um projeto de formação de 

professores que esteja articulado à uma educação para além das necessidades do mercado. 

O texto em tela aborda, de forma sucinta, discussões sobre a formação inicial docente 

em meio ao contexto de mudanças na estruturação do Estado e nas Políticas Educacionais a 

partir da década de 1990. Para tal, fez-se revisão bibliográfica em autores discutem questões 

referentes à formação de professores: Diniz-Pereira (1999), Silva (2011); bem como em 

autores que analisam o Estado e as Políticas Públicas: Sallum Jr. (2003), Hofling (2001). 

 O trabalho organiza-se de modo a promover a compreensão da temática pelo leitor, 

abordando inicialmente sobre as transformações do Estado na década de 1990 e 

posteriormente, acerca da formação inicial de professores. Assim, é relevante entender como 

as transformações históricas que ocorrem na sociedade, passam a influir também nos modelos 

de formação de professores para a educação básica. 

 
2 A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES SOB AS MUDANÇAS DO ESTADO 

 

                                                                 
111
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As últimas duas décadas do século XX podem ser significadas como um período de 

mudanças profundas nas esferas política, econômica e social mundial. No Brasil, sobretudo, 

caracteriza-se como uma época marcada pelas reivindicações populares na medida em que um 

Estado democrático começava a se emergir.  

 Nesse contexto de intensas mudanças, o Estado passou a assumir um novo papel 

perante às suas responsabilidades, a partir das exigências de uma nova ordem mundial que se 

estabelecia pelo progresso da globalização e desenvolvimento tecnológico, bem como pela 

difusão da ideologia neoliberal na economia. 

Em meados da década de 1990, os novos governantes brasileiros tentaram construir 

novas formas de regulamentar o mercado, sob o ideário de que o Estado deveria transferir 

muitas de suas funções empresariais à iniciativa privada, expandir sua função reguladora e 

suas políticas sociais, bem como expandir e intensificar sua articulação com a economia 

mundial (SALLUM JR, 2003). 

Ao defender a iniciativa individual da atividade econômica, o neoliberalismo concebe 

o mercado como instituição reguladora de riqueza e de renda. Dessa forma, o Estado teria o 

papel de promover “condições positivas à competitividade individual e aos contratos 

privados, chamando atenção para os riscos decorrentes da intervenção estatal nas esferas da 

vida em sociedade” (HOFLING, 2001, p. 37).  

 Com as transformações e mudanças ocorridas, a educação não poderia fugir a esta 

realidade, no momento que a mesma acaba por reproduzir a sociedade e o projeto societário 

desejado, no qual possui o desafio de atender às demandas que lhes são postas. Assim, a 

formação de professores tem gerado discussões polêmicas e contraditórias quanto ao seu 

papel no tocante ao processo formativo dos docentes para a educação básica, envolvendo 

questões complexas referentes ao currículo, relação com a práxis, entre outros.  

 Concomitantemente, para Silva (2011), a formação do professor pode corroborar para 

o desenvolvimento do trabalho educativo com vistas à conscientização dos indivíduos de sua 

condição social. O professor deve ter uma adequada formação inicial e continuada, aliando a 

prática e a teoria. Nessa perspectiva, toma-se a formação docente vinculada ao conceito de 

práxis, ao passo que é necessário conhecer o objeto, estabelecer finalidades e uma efetiva 

intervenção para a realidade social seja transformada, através da ação política de ensinar. 
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 Nessa perspectiva, o processo de reestruturação produtiva do Estado ocorrida na 

década de 1990, implicou em novas necessidades com relação a formação inicial de 

professores, principalmente com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em 1996, 

a qual passou a exigir a graduação como formação mínima para o exercício da docência. 

 Diniz-Pereira (1999), pontua que o modo de formação tradicional ainda não fora 

superado pelas universidades brasileiras, já que as disciplinas específicas se sobressaem em 

relação às disciplinas pedagógicas e, há pouco contato com a prática durante a graduação, já 

que os estágios acontecem, recorrentemente, nos momentos finais do curso. Nesse modelo de 

formação, a teoria estaria dissociada da prática e domínio da área específica que se vai 

ensinar.  

 
O rompimento com o modelo que prioriza a teoria em detrimento da prática não 

pode significar a adoção de esquemas que supervalorizem a prática e min imizem o 

papel da formação teórica. Assim como não basta o domínio de conteúdos 

específicos ou pedagógicos para alguém se tornar um bom professor, também não é 

suficiente estar em contato apenas com a prática para se garantir uma formação 

docente de qualidade. Sabe-se que a prática pedagógica não é isenta de 

conhecimentos teóricos e que estes, por sua vez, ganham novos significados quando 

diante da realidade escolar (DINIZ-PEREIRA, 1999, p. 114). 

 

O discurso de uma formação pautada na práxis docente, os cursos de licenciatura no 

Brasil, desde a sua gênese em 1930, segundo Diniz-Pereira (1999), não tem tido significativas 

mudanças, a medida em que a formação do professor é visto como meramente prático e as 

proposições teóricas possuem um papel de menor importância.  

 Depreende-se que a teoria possibilita o conhecimento da realidade, bem como 

estabelece finalidades para a sua transformação que acontecerá praticamente sobre a 

realidade, de modo indissociado. Assim, a práxis ocorre processualmente nas atividades do 

dia-a-dia e, só pode ser construída “se a atividade for modificada em sua forma (aparência) e 

em seu conteúdo (essência). É uma atividade humana, e só neste âmbito se manifesta” 

(SILVA, 2011, p. 23). 

Dessa maneira, a formação docente necessita ser consistente, crítica e reflexiva, além 

de fornecer pressupostos teóricos e práticos para o desenvolvimento do trabalho docente e, 

consequentemente, o fazer pedagógico. 
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Nessa perspectiva, a formação inicial para a docência deve contemplar o 

desenvolvimento da capacidade de reflexão da prática docente sobre a realidade social. A esse 

respeito, Mesquida e Santos (2007) corroboram com a seguinte colocação: 

 
A educação que se pretende para a emancipação é preocupada e ocupada em não 

perder de vista o contra-ponto, conhecer a sociedade dos homens de hoje, pois o 

modo de produção capitalista se impõe no que tem de pior, a razão instrumental, a 

adaptação. Por isso, além dos conteúdos é preciso aprender na escola a fazer a 

crítica, que é crítica da sociedade, percebendo seus limites e possibilidades; para tal 

é preciso método, não qualquer método, mas o que possibilite visão da totalidade 

(MESQUIDA; SANTOS, 2007, p. 75). 

 

Uma formação pautada na reflexão crítica, permite ao professor fazer a análise sobre 

seu processo formativo e sua prática docente, contribuindo para o desenvolvimento de 

atitudes com vistas a melhoria do ato de ensinar. Dessa forma, é importante que o professor 

em formação tenha compreensão do contexto histórico e social que está inserido, para 

estabelecer relações entre a teoria e a prática. Assim, ao mobilizar esses conhecimentos, 

torna-se possível alcançar um ensino crítico para a emancipação das consciências alienadas, 

fruto da desigualdade de classes existentes na sociedade capitalista (BONATO, 2010). 

Ainda conforme os autores, é necessário localizar a educação em seu tempo histórico e 

entendê-la como um processo realizado por sujeitos sociais. Dessa forma, ao reivindicar o 

reconhecimento de seu trabalho, o professor resiste a proletarização de um trabalho 

fundamental para qualquer sociedade. 

   

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao pensar a formação de professores a partir de um contexto de exploração do capital 

estabelecido por ideais vindos do neoliberalismo, em que o importante é formar indivíduos 

sob a lógica e as demandas do mercado, torna-se problemático efetivar uma formação inicial 

de professores que reúna princípios pautados na práxis, ou seja, na relação entre a teoria e a 

prática no tocante ao trabalho docente, com cursos de formação que articulem disciplinas 

específicas às pedagógicas, de modo a possibilitar ao professor em desenvolvimento, uma 

formação política e consciente de sua função social. 

Percebe-se que ainda, há muitos desafios no que concerne a formação inicial de 

professores, abarcando desde o currículo das licenciaturas e normativas legais até a questão da 
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desvalorização desses cursos. Entretanto, torna-se necessário pensar, principalmente na 

conjuntura histórica e social em que vivemos, sobre qual a formação que contemple as 

singularidades da contribuição do papel docente na educação básica, com vistas ao 

desenvolvimento cognitivo e social dos alunos. 

 Em suma, é relevante (re) pensar a formação do professor para que seja estabelecida 

uma base de conhecimentos que foram historicamente e culturalmente construídos de modo 

significativo para o processo educativo, resultando na formação de um professor que 

reconheça-se como profissional da educação. 

 
Referências 

BONATO, Elaine Maria. Formação docente e as influências das reformas educacionais na 
educação brasileira. In: Simpósio Nacional de Educação: Infância, Sociedade e Educação, 2., 

2010, Cascavel, PR. Anais... Cascavel, PR, 2010. Disponível em:<http://cac-
php.unioeste.br/eventos/iisimposioeducacao/anais/trabalhos/79.pdf>. Acesso em: 29 jul. 
2017. 

 
DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio. As licenciaturas e as novas políticas educacionais para a 

formação docente. Educação e Sociedade, ano XX, n. 68, p. 109-125, dez. 1999. Disponível 
em:< http://www.scielo.br/pdf/es/v20n68/a06v2068>. Acesso em: 22 jul. 2017.  
 

HOFLING, Eloisa de Mattos. Estado e Políticas (Públicas) Sociais. Caderno Cedes, ano 
XXI, n. 55, p. 30-41, nov. 2001. Disponível em:< http://scielo.br/pdf/ccedes/v21n55/5539 >. 

Acesso em: 28 jul. 2017. 
 
MESQUIDA, Peri; SANTOS, Maria do Socorro dos.  As matilhas de Hobbes: o modelo da 

pedagogia por competências. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 
2007. 

 
SALLUM JR, Brasílio. Metamorfoses do Estado brasileiro no final do século XX. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, v. 18, n. 52, p. 35-54, jun. 2003. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n52/18065.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2017. 
 

SILVA, Kátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro da. A formação de professores na 
perspectiva crítico-emancipadora. Linhas Críticas, Brasília, DF, v. 17, n. 32, p. 13-31, 
jan./abr. 2011. Disponível em:< 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9461/1/ARTIGO_FormacaoProfessoresPerspectiva.
pdf>. Acesso em: 28 jul. 2017. 

 
 

 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 350 

 
OS DIREITOS E DEVERES DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE NA CONCESSÃO DE GUARDA 
 

Jose Aparecido Pereira dos Santos (UFGD) 112 

Fabricia Emanueli Moreira Dias (UEMS) 113 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quando decidimos trazer a baila a apresentação de uma pesquisa deste naipe, a 

proposta que apresentamos busca dar contundência ao tema, orientando aqueles que buscam 

exercer o direito de guarda, na medida em que não se detém a guarda como um direito de 

propriedade, a guarda é assegurada e dentro do diploma legal se veda qualquer discriminação, 

conferindo-se a criança que a esta se resguardem todas as garantias previstas no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

No que tange a atribuição definida em lei, o aperfeiçoamento destas abordagens é 

fundamental, tendo em vista que educar, assegurar lazer e participação nas atividades 

esportivas são definições que, no entendimento dos autores desta produção cientifica, 

encontram-se obscurecidas. 

É necessário respeitar o desenvolvimento natural da criança, não apresentando 

imposições que representem castigo, tortura, maus tratos e opressão. O que verbalizamos 

nesta produção foi avocado pelo legislador nos Artigos 2, 16, 17, 18, 53 e 54 da Lei Nº 

8.069/90. 

Quando os autores se comprometeram com a produção deste trabalho realizou-se uma 

análise para averiguarmos a necessidade social de se buscar e compartilhar informações 

efetuando tal procedimento com conhecimento e responsabilidade. A nossa fala, o que 
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expressamos acerca do direito de guarda desmistifica, como asseveramos inicialmente, o 

sentimento de posse e de domínio. 

Nós buscamos com a produção deste trabalho aperfeiçoar a forma de abordagem, 

quanto aos direitos e incumbências elencadas na norma jurídica, que se consolida com caráter 

uniforme de proteger a criança e o adolescente de qualquer forma de exposição, que resultem 

em sequelas acerca de seu desenvolvimento mental, físico e sensorial. 

 
2 OS DIREITOS E AS ATRIBUIÇÕES DO DETENTOR DA GUARDA DO 

MENOR 

 

Para avançarmos na abordagem quanto ao reconhecimento do ordenamento jurídico 

brasileiro, no que tange aos direitos e atribuições estabelecidas a aqueles que buscam o direito 

de guarda, no primeiro momento a responsabilidade que avocamos esta pautada quanto ao que 

vamos estabelecer de forma conceitual, elevando o nível técnico, contemplando outros 

patamares aos quais se diferem do processo ultrassonal, que traz a imagem embrionária de um 

feto, que é resultante de uma fecundação e nidação proveniente da construção de coabitação 

entre os casais. 

Os artigos que o legislador apresentou, para esclarecer a sociedade dentro do Novo 

Código Civil brasileiro promulgado em 2002, apresentam como concepção de direitos e 

atribuições, afinidades e preferências, os seguintes regulamentos: 

 

Art. 1.584.  A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (Redação dada pela 

Lei nº 11.698, de 2008). 

§ 5o  Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da 

mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 

medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de 

afinidade e afetividade.     (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) 

Art. 1.591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras 

na relação de ascendentes e descendentes. 

Art. 1.592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as 

pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. 

Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou 

outra origem. 

Art. 1.594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de 

gerações, e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um dos parentes até 

ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente. 

Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo 

vínculo da afinidade. 
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§ 1
o
 O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos 

irmãos do cônjuge ou companheiro. 

§ 2
o
 Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da 

união estável. (BRASIL, LEI Nº 10.406/2002) 

 

Esta evidente que a concepção técnica extrapola o disposto nas definições que 

asseguram ao cidadão o direito de buscar a habilitação, na forma legal, para que se realize a 

celebração do matrimônio. A consistência da norma, na busca de garantir os direitos e 

atribuições dos pais, também buscando a efetivação para um cumprimento extensivo da 

criança e do adolescente reconhecem que o núcleo familiar também aplica, em seu critério de 

admissibilidade, como dependentes, salvaguardando-se aqueles que constituem suas famílias 

valendo-se de reprodução homóloga ou heteróloga, o que segundo o legislador não desvirtua e 

não impede o reconhecimento de direitos e obrigações em favor destes grupos. 

A geração ou reconhecimento de gestação não traz presunção absoluta de que a 

presença fetal, no ventre materno, provem de coabitação, reconhecendo-se os mais elevados 

mecanismos provenientes de investigação, construção e aplicação de dados científicos, o que 

aperfeiçoa o nosso entendimento para a busca de satisfação das referidas garantias, não por 

meio dos mecanismos que produziram os resultados da existência humana, mas sendo 

reconhecidos como ser, criança a qual experimenta todas as fases de desenvolvimento. 

Comprovando-se a necessidade de alimentação adequada, saúde, habitação, educação, 

esporte, lazer, escolha de religião e sexo. Os pais ou detentores da guarda assumem esta 

criança sem discutir os meios de reprodução, ou seja, como se deu a concepção, a proposta 

definida pauta-se no existir, comprovar a presença de vida reinterando-se todos os cuidados 

previstos no nosso diploma legal. 

 

3 O ADVENTO DA LEI Nº 12.010: AS INTERPRETAÇÕES QUE ESTÃO 

SENDO EFETUADAS QUANTO A APLICABILIDADE DESTAS 

GARANTIAS. 

 
O que podemos considerar como benéfica? Uma ação desencadeada por quem 

conhece e aplica a lei. A sociedade ao buscar o reconhecimento de suas garantias, no trato 

com a legislação, necessita de que a voz e a expressão proveniente de quem detém o domínio 
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técnico da norma, entenda a origem da sociedade, a forma em que se interpela, o formato da 

expressão, a instrutividade social. 

Primordialmente, bem mais que mostrar-se satisfeito, o que pode resultar em uma 

avaliação que demostre ser eficaz, no atendimento do servidor, a conquista de resultados que 

porá fim a uma expressão robotizada, não abrangente, que não alcança as regiões periféricas 

da sociedade, que se esconde no curso técnico das preparações, advindas do que requerem os 

tribunais. 

Bem como o servidor que diz “Bom dia, o que o senhor deseja? Aguarde um instante” 

e posteriormente faz a exposição de um documento redigido com todas as expressões 

gramaticais exigíveis pela língua portuguesa, momento em que o ‘gari’ pergunta “O que é 

isto?” e o servidor responde “Por favor, leia!” ele então passa os olhos e volta o seu olhar para 

quem o atendeu e questiona “Vou poder ser o detentor da guarda?”. 

Desta forma, os autores que produzem esta atividade entendem que não concordam 

com a construção ou manutenção de quimeras. As expressões aqui apresentadas devem ser 

adequadas a aqueles que precisam e são responsáveis pela investidura, por meio de processo 

seletivo, exemplificando-se na expressão mais comum, que certamente estará atingindo todas 

as classes sociais que integram este país. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Torna-se imprescindível avaliarmos os resultados advindos da promulgação da norma 

e a postura de quem assume a incumbência de aplicá-la, reconhecendo-se que os efeitos aos 

quais detectamos, no momento em que a sociedade procura o reconhecimento de suas 

garantias, não se vê entendimento e satisfação. 

A transmissão das informações não respeita, não tem compromisso com a qualificação 

do cidadão e com sua classificação. Apresentamos acerca deste prisma algumas arguições, 

“Porque o Brasil deve mostrar-se preocupado com o desenvolvimento e com o desempenho 

de seus habitantes?”, “Como fazer isso? Só a construção de estabelecimentos educacionais 

torna-se suficiente?” e “Como avaliar a qualidade deste sistema de ensino?”. 
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Quanto às arguições apresentadas referentes ao comportamento do servidor público 

asseverasse que trabalhamos para garantir os direitos sociais, devemos prestar informações 

com eficiência, resguardando o direito de sermos arguidos o quanto for necessário 

apresentarmos nossas explicações, compreendendo o olhar, as origens de quem pergunta, 

como pergunta, o que pergunta, para apresentarmos com propriedade e segurança respostas 

que ao serem direcionadas tenham o condam de sanar ou minimizar as dúvidas mais 

frequentes da sociedade, quanto aos seus direitos e deveres dentro da sociedade. 
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INFÂNCIA: PERSPECTIVAS SOBRE O TRABALHO INFANTIL 

 
Caroline Ricardo Célio (UFMS/CPNV)114 

Fiama Jéssica da Silva (UFMS/CPNV)115 
Maria Aparecida Ferreira Alves (UFMS/CPNV)116 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)117 
 

 

RESUMO: No decorrer do tempo, o trabalho infantil no Brasil tem sido tratado ora como 
consequência da pobreza e ora como solução para amenizar seus efeitos. A sociedade 

concordava ou aceitava que o ideal para as crianças e adolescentes das camadas sociais menos 
favorecidas seria aprender uma profissão o quanto antes, de modo a contribuir para a renda 
familiar e evitar a possibilidade de ingresso na marginalidade. Diante desse contexto, surgiu a 

necessidade de investigar sobre essa temática no município de Naviraí - MS, com o propósito 
de identificar se há casos de denúncias e comprovações, bem como se há consequências para 

a educação escolar, uma vez que o trabalho das crianças as impede de frequentar a escola, e 
também analisar as condições socioeconômicas das crianças que trabalham. A abordagem 
teórica fundamenta-se nos estudos de Schwartzman (2001) e Kassouf (2004). A pesquisa de 

campo se caracteriza como qualitativa e quantitativa e foi realizada por meio de gravação de 
entrevistas com uma mulher de 50 (cinquenta) anos e informações obtidas junto a 3 (três) 

órgãos de assistência pública do município de Naviraí. A entrevistada relatou sobre a falta de 
recursos para o encaminhamento de seus estudos, pois foi inserida muito precocemente no 
trabalho, iniciado aos 7 (sete) anos de idade, para ajudar no sustento da família, resultando na 

não escolarização da mesma. Os resultados obtidos por meio da coleta de dados, realizada 
durante o contato direto com órgãos públicos, apontam que existem 150 (cento e cinquenta) 
denúncias de trabalho infantil em Naviraí, correspondentes aos meses de janeiro a junho de 

2017, havendo 6 (seis) casos comprovados, os quais pertencem a famílias de condições 
socioeconômicas menos favorecidas. Entre os 6 (seis) casos comprovados, constatou-se que 3 

(três) crianças não estão frequentando a escola por estarem trabalhando. Tais dados apontam 
que a exposição precoce ao trabalho infantil influenciou e influencia a não escolarização das 
crianças na idade correta, impedindo-as assim de brincar e usufruir de sua infância. 
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POSICIONAMENTOS E TENSÕES RELATIVOS  

À REFORMA DO ENSINO MÉDIO 
 

Harryson Júnio Lessa Gonçalves118 
Bianca Rafaela Boni119 

Igor Micheletto Martins120 
(Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de Engenharia de 

Ilha Solteira UNESP/FEIS) 

 
RESUMO: Em 16/01/2017 o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.415 provendo a 

Reforma do Ensino Médio (REM). Tal Reforma impulsionou discussões favorecendo a 
produção de diversos posicionamentos de entidades científicas, acadêmicas, estudantis e 
sindicais, provocando inúmeras indagações que tencionam o contexto de esfera pública. A 

partir do problema de pesquisa: quais posicionamentos e tensões podem ser destacadas 
referentes à REM considerando princípios e valores (sociais, políticos, educacionais e 

ideológicos) defendidos por entidades representativas do magistério, por professores e 
gestores, relativos ao ensino médio e as demandas e interesses vocalizados por adolescente e 
jovens desse nível de ensino e seus projetos de vida? Delineamos o seguinte objetivo geral: 

caracterizar alguns posicionamentos e tensões existentes referentes à Reforma do Ensino 
Médio. E, como objetivos específicos: caracterizar os aspectos legais da REM a partir da 

análise dos processos legislativos; identificar os principais posicionamentos e críticas de 
entidades científicas, estudantis, sindicais e universidades públicas paulistas; discutir a 
interpretação feita por professores de uma escola paulista de tempo integral sobre a REM. 

Nesse sentido, serão realizadas análises documentais (portais: Congresso Nacional, Casa Civil 
e entidades supracitadas), entrevistas com professores/gestores de escola e a organização de 

um grupo de discussão virtual composto pelos professores. A pesquisa caracteriza-se como 
qualitativa (natureza exploratória-descritiva). A investigação encontra-se em fase inicial, 
estamos analisando o processo de tramitação da Lei nº 13.415/2017, destacamos alguns 

pontos da REM: o currículo será composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 
por itinerários formativos específicos; a carga horária do Ensino Médio deverá ser 

progressivamente ampliada para 1.400 horas; Educação Física, Arte, Filosofia e Sociologia 

serão incluídos obrigatoriamente na BNCC como “estudos e práticas”; é instituída a 

Política de Fomento à Implementação de Escolas de Tempo Integral no âmbito do MEC. A 
investigação pretende “dar voz” e “legitimar” posicionamentos de entidades, professores e 

gestores, por vezes ausentes nas discussões da Reforma e que, pressupomos, terem muito a 
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contribuir com a planificação e implementação das políticas curriculares de Ensino Médio em 
escolas de Tempo Integral.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Reforma Curricular. Flexibilização Curricular. Políticas de 
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INFÂNCIA E SITUAÇÃO DE RUA: CONSEQUÊNCIAS 

PSICOLÓGICAS, EMOCIONAIS E A RELAÇÃO FAMILIAR 

 

Artur Silva (UFMS/CPNV)121 
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Joyce da Silva Mauricio (UFMS/CPNV)123 
Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)124 

 

 

RESUMO: Historicamente o Brasil foi e continua sendo marcado pela existência de crianças 

em situação de rua, surgindo a necessidade de melhor entender essa realidade. Nesse 
contexto, o presente estudo tem por finalidade refletir sobre essa problemática a partir da 
legislação vigente, bem como do ponto de vista de uma profissional que têm experiência com 

crianças em situação de rua, sendo enfatizado como se dá desenvolvimento psicológico, 
emocional e a relação familiar dessas crianças. A abordagem teórica fundamenta-se nos 

estudos de Koller e Hutz (1996), Gontijo e Medeiros (2009), bem como no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e na resolução conjunta publicada pelo Centro de Atenção 
Psicossocial (CNAS) e  Conselho Nacional de Assistência Social (CONANDA) em junho de 

2017, sobre crianças em situação de rua. A pesquisa de campo se caracteriza como qualitativa, 
sendo realizada por meio da gravação de entrevista com uma assistente social que atende 

denúncias e casos de crianças que se encontram em situação de rua no município de 
Naviraí/MS. Os resultados evidenciam que normalmente as crianças que se encontram na rua 
fogem de casa por problemas familiares. Dessa forma, a falta de orientação e boa convivência 

em âmbito familiar faz com que as crianças vão para a rua, afetando assim o seu 
desenvolvimento emocional e social, uma vez que ficam vulneráveis aos riscos em que estão 

expostas. A falta de denúncia da sociedade é um fator prejudicial, pois muitas vezes existem 
casos que não chegam aos órgãos responsáveis. No que se refere às medidas protetivas, foi 
possível perceber que quando as crianças se encontram nessas condições, é desenvolvido um 

trabalho psicológico, acompanhamento junto às famílias e o menor é incluso em programas 
sociais para sua reabilitação. Há casos em que a criança não deseja voltar para casa, porque a 

rua se tornou um refúgio, entendido como possibilidade de fuga do ambiente hostil, violento e 
punitivo em que vivia. Conclui-se que, apesar de legislações protetivas, ainda são grandes os 
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desafios do Brasil no sentido de resolver definitivamente o problema relativo à crianças em 
situações de rua. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Infância. Situação de rua. Consequências. 
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A ESPECIFICIDADE DA GESTÃO ESCOLAR NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
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Paula Roberta Guezzo Ditzel (UFMS) 127 

Maria das Graças Fernandes de Amorim dos Reis (UFMS) 128 
 

RESUMO: Buscou-se através da presente pesquisa, compreender a importância da 
participação na gestão educacional, bem como a atuação do gestor escolar em seus diferentes 
aspectos, buscando identificar com clareza as especificidades da gestão nos anos iniciais do 

ensino fundamental. O artigo foi embasado por meio da pesquisa bibliográfica acerca da 
gestão e de relatos oriundos de entrevistas realizadas com um gestor escolar e uma professora, 

atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental do Município de Naviraí/MS. Este trabalho 
teve por objetivo tratar sobre as especificidades do gestor escolar nos anos iniciais do ensino 
fundamental, explicitando o que é gestão educacional e suas incumbências, gestão escolar 

democrática e sua importância no desempenho das funções escolares, dando especial atenção 
à figura do diretor, por entender ser ele de vital relevância para o bom êxito da ação escolar. 

Destaca-se que a importância da gestão democrática, que, além de seu valor essencial, Lei nº 
9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece a gestão 
democrática no ensino público, tratando a importância e necessidade de participação de todos, 

profissionais da educação e comunidade escolar, na elaboração e desenvolvimento do projeto 
pedagógico da escola. Compreendeu-se que a gestão democrática é o caminho certo para que 
se obtenham melhores resultados em função de uma educação de qualidade e com isso buscar 

estratégias para a solução de problemas que possam surgir no cotidiano e junto buscarmos 
soluções para atender as necessidades que vierem a surgir. Através da pesquisa de campo, 

compreendemos o que os profissionais da educação abarcam sobre a gestão escolar, o que 
vivenciam em seus ambientes escolares e o que desejam de melhorias para que a educação de 
qualidade seja efetivada. Percebemos em suas falas a discrepância existente entre o teórico e a 

prática do dia a dia, pois o que está colocado nas leis que circundam a educação não condiz 
com a estrutura física e pessoal que é disponibilizada na rede pública de ensino. Desta forma, 
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concluímos que o ensino fundamental tem como objetivo desenvolver as competências 
alfabéticas, sendo assim, o gestor escolar nos anos iniciais do ensino fundamental tem como 

função promover estratégias pedagógicas que possibilitem tais funções.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Escolar; Trabalho Escolar; Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. 
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OS IMPACTOS DA DISCIPLINA “PROJETO DE VIDA” NA VIVÊNCIA 

DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 

PRESIDENTE MÉDICI- ESCOLA DA AUTORIA 

 

Regiani Soares de Souza129 
 

RESUMO: A discussão sobre o ensino institucionalizado vai desde a garantia de acesso à 

educação pública e gratuita à organização curricular, sendo o cerne da questão a 
aprendizagem. Organizar um currículo que contemple a formação integral do jovem, foi a 

preocupação do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), criado em 2003. Na 
visão do instituto, a educação escolar deve ser responsável não apenas pelos conteúdos 
conceituais, mas também pela formação integral de todos os indivíduos (ICE, 2016). O jovem 

e seu projeto de vida é o centro da pedagogia da escola de tempo integral, pois este modelo de 
escola entende que o sucesso não está relacionado somente a escolha da carreira que se 
pretende seguir, mas acima de tudo à formação de sujeitos autônomos que saibam analisar a 

realidade e tomar decisões. Buscando oportunizar momentos para que os jovens pudessem 
refletir sobre os seus sonhos, falar de suas ambições, desejos, medos, dificuldades, criou-se a 

disciplina intitulada “Projeto de Vida”. Esta pesquisa tem por finalidade verificar a mudança 
ocorrida na vida dos estudantes que estão participando da referida disciplina. A bibliografia 
utilizada baseia-se nos cadernos de formação elaborado pelo ICE e em estudos relacionados a 

educação. A pesquisa é de natureza qualitativa e foi realizada por meio de observação das 
aulas de Projeto de Vida e entrevistas com 5 alunos da Escola Estadual Presidente Médici 

“Escola da Autoria” de Naviraí- MS, com idade entre 15 a 17 anos. Os resultados evidenciam 
que a participação dos alunos na disciplina contribuiu positivamente para a mudança de 
pensamento e atitude de muitos, levando-os a um amadurecimento pessoal e cognitivo. A 

maioria chegou na escola com baixos níveis de autoestima, sem ambição em relação ao 
futuro, desinteresse em apreender e dificuldade em socializar-se. Por meio de dinâmicas, 

houve maior aproximação, diálogo e pedido de perdão no ambiente familiar e escolar. Os 
discentes aprenderam que não é possível alcançar o sucesso sem frustrações e esforços, pois 
os mesmos fazem parte do processo educativo e da vida de forma geral.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Vida. Ensino. Educação Integral. 
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SISTEMATIZAÇÃO NO ENSINO DA DANÇA  

 

Sarah da Silva Corrêa Lima (UFMS) 130 
 

RESUMO: Na atualidade as danças mais influentes em nossa sociedade, variam de quatro 

grandes áreas culturais: a Étnica; Folclórica; Dramática-espetáculo; Dança Lúdica ou, 
denominada, Dança de Salão/Social. No que diz respeito a sistematização no ensino das 

danças, identificou-se na área Dramática-espetáculo os seguintes métodos Ballé, Jazz, Street 
Dance, Dança Contemporânea, Sapateado, entre outras. Deste modo, calcamos como 
problemática a seguinte: Como se configura o ensino das danças segundo tais 

metodologias/sistematizações no ensino obrigatório? Tendo como objetivos: Analisar quais as 
metodologias de ensino usadas pelos professores para o desenvolvimento do conteúdo dança; 

Investigar os métodos sistematizados no ensino da dança nas aulas de Educação Física. As 
categorias encontradas são condizentes com as falas dos professores que desenvolvem tal 
conteúdo em suas aulas, as quais são elas: Dança Contemporânea, Jazz, Salsa, Danças 

Urbanas e os métodos mais utilizados para o seu ensino foram o Demonstrativa e Processo 
criativo.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Dança. Sistematização. Educação Física. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tida como uma das manifestações humanas mais antigas, a dança está presente em 

diversas culturas ao redor do mundo. Seu ensino modificou-se por inúmeras vezes ao longo 

dos anos e hoje compõe o currículo obrigatório na Educação Básica Brasileira, sendo regida 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais dão suporte para o desenvolvimento efetivo de seu 

ensino.  

Por tal motivo, teve-se a seguinte problemática: 

Como se configura o ensino das danças segundo as metodologias/sistematizações no 

ensino obrigatório?  

Tendo como objetivos:  
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 Analisar quais as metodologias de ensino usadas pelos professores para o 

desenvolvimento do conteúdo dança;  

 Investigar os métodos sistematizados no ensino da dança nas aulas de Educação 

Física. 

 

Deste modo, estruturamos quatro tópicos para a análise e discussão, sendo o primeiro 

deles Manifestação Humana, no qual é discorrido acerca da dança enquanto manifestação 

humana e cultural; o segundo A Dança Enquanto Conteúdo do Ensino Obrigatório, onde 

aborda-se a dança no currículo da nobreza e hoje na educação básica; já o terceiro tópico diz 

respeito ao Ensino das Danças enquanto sistematização de ensino; Metodologia para o 

ensino da Dança condiz com os métodos escolhidos pelos professores para o desdobramento 

desse ensino; no que diz respeito aos Aspectos Metodológicos, este tópico fará tal 

desdobramentos em seguida temos os Resultados encontrados e as Considerações Finais. 

 

2 MANIFESTAÇÃO HUMANA 

 

Sabe-se que a dança é uma manifestação inerente ao homem, sem ser possível delinear 

sua origem com precisão, e tem relação intrínseca com a música. É tida como ato de 

expressão do estado de espírito e comunicação entre os pares por meio de movimentos e 

gestos do corpo.  

Oliveira (1986, p.23) a cita como “Uma das atividades físicas mais significativas para 

o homem antigo […]” e continua afirmando que era “Utilizada como forma de exibir suas 

qualidades físicas e de expressar os seus sentimentos, era praticada por todos os povos, desde 

o paleolítico superior (60.000 a.C.)”. Por isso, pode ser observada quão antiga essa 

manifestação se apresenta na história e em todos os tempos e espaços desde o início da 

humanidade. 

Sborquia (2002, p. 07) pondera que:  

 

A dança faz parte da humanidade desde tempos imemoriais e, sabe-se, esteve 

presente em quase todas as civilizações. Antes de polir a pedra, construir abrigos, 

produzir utensílios, instrumentos e armas, o homem batia os pés e as mãos 
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ritmicamente para se aquecer e se comunicar. Assim das cavernas à era dos 

computadores, a dança fez e continua fazendo história.  

 
 Para a autora essa relação não se dava apenas como forma de comunicação 

com os semelhantes, mas também para atingir a concessão de seus desejos através da 

natureza. Ou seja, os homens primitivos representavam, ou tentavam representar, aquilo que 

desejavam, “[...] dançavam em volta da fogueira para que o sol brilhasse por mais tempo, 

imitavam o trovão para provocar a chuva e assim por diante” (SBORQUIA, 2002, p.20).  

Mas como a humanidade, esse meio de expressão/comunicação passou por 

desenvolvimentos, como afirma Sborquia (2002, p. 6) “[...] a dança acompanhou o 

pensamento do ser humano, em busca da razão, da ciência ou mesmo em busca da arte”. 

Nesta frase, nota-se o significado do desenvolvimento do pensamento do homem e a contínua 

ligação dele com o movimento expressivo, também atingindo desenvolvimentos técnicas 

conforme o passar dos séculos, chegando a apreciação pelo homem, sendo considerara como 

Arte. 

É assim que Faro (1986, p.7) refere-se ao surgimento da mesma, “[...] se a arquitetura 

veio da necessidade de morar, a dança, provavelmente, veio da necessidade de aplacar os 

deuses ou de exprimir a alegria por algo bom concedido pelo destino”. 

 

3 O ENSINO DAS DANÇAS 

 

Em seu desenvolvimento estrutural, a dança obteve diferentes formas representativas. 

Hoje as danças mais influentes em nossa sociedade, variam de quatro grandes áreas culturais: 

a étnica, a folclórica, a dramática-espetáculo e a Dança Lúdica, ou Dança de salão/Social 

(FARO, 1986; GASPARI, 2005, SBORQUIA, 2010).  

Faro (1986) distingue muito bem as danças étnicas a partir da definição de etnia como 

determinado grupo com características biológicas e culturais iguais, homogêneas. Ou seja, a 

dança étnica é aquela ligada a um determinado povo em convívio e costumes em comum, que 

pode ser muitas vezes, ligada a religião deste povo.  

No que consiste a dança folclórica, essas estão ligadas as zonas rurais, onde acontecem 

comemorações festivas para a boa colheita, funerais, casamentos, nascimentos, entre outras 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 371 

comemorações que tenham coreografias próprias para cada uma dessas ocasiões. Cada uma 

delas traz consigo valores físicos, morais, sociais, culturais e valores lúdico/recreativos. 

Raramente sofrem modificações em sua forma de apresentação (FARO, 1986; NANNI, 2001; 

BURKKE, 2012). 

As dança dramática-espetáculo têm fins exibicionistas e de diversão para o público 

em geral. Por esse motivo, sofreu uma sistematização em seu ensino, obtendo métodos e 

técnicas diferenciados segundo as diferentes linguagens de dança. Essa área da dança tem 

cunho de formação acadêmica. (SBORQUIA, 2010).  

Neste sentido, Katz (2009), baseada no método Vianna131, diz que um método são os 

princípios amplos que dão “forma”, característica a determinada linguagem da dança. 

Resultando na formação de uma coreografia que será apreciada por um público. Exemplo 

disso é o ballet clássico, a dança moderna, a contemporânea, que possuem características 

próprias em seu ensinamento e performance. 

Estudos apontam que o inicio da sistematização da dança ocorreu na França a partir do 

século XVII com as modificações sofridas no Balé da corte. Jean George Noverre, ator e 

bailarino, sistematizou os primeiros passos do novo Balé e sua atuação tornou-se forte no 

século XVIII, quando consegue seguidores para essa nova forma de dança (MONTEIRO, 

1998; GASPARI 2002) 

No início do século XX muitas formas de dança nessa vertente emergem e cada uma 

adquiri forma peculiar e única. Isadora Duncan e Rudolf Laban (através da dança moderna, 

que busca corpos livres e expressivos); Merce Cunningham e Pina Bauchi (com a dança 

contemporânea, que utiliza técnicas do balé e da dança moderna), são alguns dos nomes mais 

influentes nessas vertentes de dança (AMORIM E QUEIROS, 2000; LABAN, 1978, 1990).  

A Dança de Salão, ou dança social, teve seu início, por volta de XV e XVI, como meio 

de divertimento e socialização das pessoas, onde estas se encontravam em salões para 

executá-la. Ela era dançada por todas as pessoas no salão, sem necessariamente ser em pares, 

somente mais tarde que ela teve sua sistematização para a relação de casais. Seu formato 
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agradava tanto a nobreza quanto a plebe, o que ocasionava na prática por todos, sem 

privilegiar um público específico (BARBOSA, 2010; GASPARI, 2005; SBORQUIA, 2010).  

 

4 A DANÇA ENQUANTO CONTEÚDO DO ENSINO OBRIGATÓRIO  

 

Os primeiros indícios de dança em solo brasileiro ocorrem em 1808, com a vinda da 

Família Real Portuguesa. Na bagagem da realeza, vieram os mestres da Arte da dança, que 

atuavam no collegio Real de Nobres. Eles tinham a função de ensinar os filhos da nobreza 

sobre a educação na dança, para que estes soubessem como se portar na festas da corte, dando 

continuidade à educação que tinham em seu país de origem (FINOCCHIO, 2013).  

Segundo Brasileiro (2008) a dança, como conhecimento, se firma no processo de 

escolarização e seu princípio na escola brasileira era associado a exercícios físicos ligados a 

ginástica. Este conhecimento veio através da ―ginástica que naquela época denomina-se 

Educação Física.  

A dança era composição fortemente presente no currículo escolar da nobreza. Era 

considerada conteúdo formativo tão importante quanto a esgrima, as ginásticas, práticas 

higiênicas, entre outros que compunham as propostas educacionais da época e a concepção de 

homem com sua representação social. Nota-se que essa educação era dada a elite e não 

acessível a todos (FINOCCHIO, 2013).  

O mesmo autor em seu estudo, afirma que o ensino da dança era fortemente ligado ao 

ensino das ginásticas como prática formativa da nobreza. Deste modo, vemos sua ligação com 

a prática da atividade física e posteriormente a Educação Física. De maneira sexista, no século 

XVIII, ela era indicada principalmente com o intuito de que em seu processo de ensino 

houvesse contribuição para a postura, a maneira e os modos de se portar em sociedade, 

entendendo que eram gestos femininos, suaves, belos e não viris (PINA, 1968; 

BRASILEIRO, 2008).  

Diferente do século XVIII, na atualidade, a dança não corresponde ao currículo 

obrigatório oferecido ao aluno. Hoje, seu ensino é contemplado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, constando em duas disciplinas obrigatórias, Educação Física – através do bloco 

Atividades Rítmicas e Expressivas – e Artes – através do bloco Dança –. Independente de 
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qual disciplinas ela esteja inserida, seu ensino é um direito do aluno por se tratar de uma 

produção Histórica e, portanto, Cultural, que deva ser propiciada ao aluno (OLIVEIRA, 

2010). 

 

5 METODOLOGIAS PARA O ENSINO DA DANÇA 

 

A palavra Método tem sua origem no latim, Methodus, que quer dizer “maneira de ir ou 

de ensinar”, diferente do Grego, que é descrita como Methodos, ato de ir atrás,  caminho.  

Para o dicionário Aurélio, Método quer dizer “Procedimento organizado que resulta em 

um certo resultado”, “Modo de agir, de proceder” (AURÉLIO, 2002, p. 460). Sendo assim, o 

entendimento de metodologia neste estudo é o de ‘Procedimento que se percorre para se 

chegar ao ensino’.  

Estudos abordam três tipos de estratégia para o ensino das danças, a Demonstrativa e 

Dicas verbais, repetições e autoinstruções e; Imagem mental. O processo Demonstrativo e 

Dicas verbais tem função informativa, que possibilita ao aluno um simbolismo do movimento 

apresentado, facilitando sua aprendizagem (SPENSSATO; VALENTINI, 2013).  

A segunda estratégia, Dicas verbais, repetições e autoinstruções, tem função de guiar e 

motivar como processo facilitador na aprendizagem, perante ao estimulo. Isto pode ocorrer 

durante a demonstração ou direcionamento por meio da fala para a execução do movimento 

pelo aluno, reforçando a ideia inicial do movimento.  

A estratégia Imagem mental, tem função ativa principal no processo de aquisição do 

movimento, ela se dá a partir da visualização do movimento a ser executado, corroborando 

para a facilitação da representação simbólica, no qual o aluno procura estratégias de 

assimilação e, também, a de autocrítica na execução do movimento.  

Para Kunz (1994) o método de Improvisação é o melhor para ensino da dança na 

educação por sua versatilidade, não tendo restrição a técnica de uma linguagem específica. O 

docente pode organizar um ensino para a expressão corporal, percepção rítmica que faça 

correlação ao contexto que o discente está inserido, corroborando para o desenvolvimento da 

linguagem corporal. Posteriormente pode fazer reflexões sob outros tipos de danças 

pertencentes a nossa cultura, seu contexto histórico e social (SOUZA, 2011). 
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No que diz respeito aos processos criativos em dança, o professor tem papel essencial 

para que isso ocorra, sendo seu conhecimento a respeito dos conteúdos pedagógicos 

indispensáveis para tal feito. O conhecimento sobre as capacidades e habilidades do corpo em 

dança, bem como o vocabulário de movimentos devem ser inseparáveis para sua 

concretização (SILVA; SCHWARTZ, 2000). 

 

6 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa tem carácter exploratório-descritivo e tem por finalidade propiciar maior 

familiaridade com a problemática em questão, a fim de torná-la mais evidente (TRIVIÑOS, 

1987; GIL, 2010).  

Participaram deste estudo 08 professores de Educação Física do 9º ano do Ensino 

Fundamental da REME de Campo Grande – MS.  

Como instrumento de coleta de dados, escolheu-se a entrevista semiestruturada, por ser 

“[...] um dos principais meios que tem o investigador para realizar a Coleta de Dados” dado 

seu modo investigativo, sem restrição a uma exclusiva pergunta, permitindo a aproximação 

efetiva da resposta (CRUZ NETO, 1994, p. 146). 

O tratamento dos dados escolhido foi o método de análise de conteúdo de Laurence 

Bardin, por ser um “conjunto de técnicas” que permite o pesquisador aprofundar-se no 

diagnóstico dos principais meios de comunicação humana que tenha registros – documentos, 

áudios, vídeos, entre outros –, por poder voltar-se a eles sempre que necessário (TRIVIÑOS, 

1987, p. 160). 

Na etapa de pré-análise foram feitas buscas nos periódicos Google acadêmico, Nuteses, 

Movimento, Motriz, utilizando os uni-termos: técnica e método do ensino da dança; dança na 

escola; dança e educação, dança e Educação Física; estratégias de ensino da dança e; 

estratégia de ensino da dança nas aulas de Educação Física. 

A segunda etapa, descrição-analítica, após leitura prévia dos textos adquiridos para a 

orientação do estudo, foi feita a realização da entrevista, bem como a transcrição de dados e a 

classificação e categorização dos dados. 
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Na etapa interferência referencial, confrontamos os dados encontrados com os materiais 

de informação, além de utilizar outras fontes que pudessem ajudar na análise dos dados 

obtidos por meio das entrevistas.  

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

Esta pesquisa teve como uma das questões norteadoras a seguinte: “Quais as danças 

você a aborda(ou) no ensino em suas aulas ?”. 

Desta forma foi criada a categoria sistematização em dança agrupando os sujeitos que 

desenvolvem a dança de maneira sistematizada a partir da concepção de Katz (1994) sobre o 

que é método e técnica, explanados na seção quaternária da seção dois deste estudo, seguidos 

de algumas danças que compõem as áreas de manifestação em danças. 

 

P16: E, ai no bimestre passado como a gente tava trabalhando percussão corporal, 

ai como pra dá um gancho assim já pra esse bimestre eu queria trabalhar outro tipo 

de dança eu passei umas duas aulas de salsa, que eu tinha tido na pós inclusive, 

com o professor, ai eu passei pra eles e eles gostaram; 

 

P15: No nono ano, eu trabalhei com os conteúdos da Educação Física 2 que era pra 

trabalhar as danças. Dança contemporânea, as danças folclóricas, que estamos 

trabalhando agora 

 

P17: “Com ritmos que eles gostavam. Hip hop o Jazz eu também usei”. 

 

O Gráfico 1 apresenta, a dança sistematizada que foi mais desenvolvida pelos docentes, 

a dança contemporânea, por seu caráter possibilitar o autoconhecimento, autonomia, 

apropriação do corpo, além das possibilidades criativas por parte do aluno. Diferente das 

demais, que, geralmente, são realizadas pelo método demonstrativo, limitando o potencial 

criativo dos alunos. 

 

 

 

 

 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 376 

 

 

 

Gráfico 1 – Danças sistematizadas 

 

 

Sendo a segunda questão norteadora a seguinte: “Quais os caminhos que você utilizou 

para abordar o ensino da dança?”. Desta maneira foram encontrados as seguintes estratégias 

de ensino junto aos professores: Demonstrativa (4), Processo criativo (4). 

Categoria Demonstrativa, esta categoria pertence aos professores que, em suas aulas, 

ensinam a dança da maneira tradicional, apenas pelo repasse de informações sem considerar o 

processo de exploração/criação desse aluno acerca dessa manifestação cultural e linguagem de 

expressão. 

Martinelli, Barbato e Mitjáns (2004) dizem que os professores ministram aulas segundo 

as experiências que os mesmos tiveram e tendem a reproduzir aquilo que aprenderam, 

afirmando que isso ocorre sem um processo reflexivo da informações e nas implicações 

corporais que causam no desenvolvimento do aluno, devido a postura passiva que esta 

maneira ensinar causa. 

Spessato e Valentini (2013) alegam que o ensino demonstrativo auxilia o aluno a 

aprender um novo movimento que lhe é estranho e que isso corrobora para sua aprendizagem 

de modo que durante esse processo o aluno cria simbolismos com os movimentos 

demonstrados, ocasionando na reprodução dos mesmos. Nesse sentido temos as transcrições 

abaixo que afirmam como ocorreu esse momento: 

43% 

14% 
14% 

29% 

Gráfico  

Contemporânea

Jazz

Salsa

Danças de rua
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P5: “Vídeo mostrei pra eles, vídeo... a gente foi vendo vídeo na internet, vídeos de 

crianças da idade deles fazendo... isso foi a grande motivação pra eles”;  

 

P17: “[...]  com o quinto ano? da mesma forma. Coreografia. Eu montava a 

coreografia, é, nas eles faziam né?”; 

 

P19: “[...] nós fomos pra sala de informática pesquisar juntos depois, fomos assistir 

vídeos e depois ensaiamos”; 

 

P24: “Não. Eu que montei mesmo.” diz a professora em relação a pergunta feita 

sobre a participação dos alunos no processo coreográfico;  

 

P13: “a 1ª proposta que eu fiz pra eles, eles teriam que escolher uma dança, eles 

poderiam escolher qualquer ritmo, qualquer dança e eles teriam que me apresentar, 

formar grupos e me apresentar[...]”. 

 
Processo Criativo, tal categoria pertence aos professores que, de alguma forma, 

privilegiaram o ensino da dança por meio do autoconhecimento do aluno, de maneira a 

fomentar o processo criativo do mesmo, sem imposições/demonstrações do movimento e sim 

reflexivo. 

Spessato e Valentini (2013) afirmam que a escassez de informações no processo de 

ensino aprendizagem do aluno, auxilia na busca de novas formas de solucionar um 

determinado problema, corroborando para a emancipação deste aluno.  

 

P23: “[...]  um grupo faz um determinado momento, outro grupo faz em outro 

momento, e assim vai e depois junta os três grupos fazendo, né?”; 

 

P11: “Olha, eu deixei muito a busca deles. A gente... tentei resgatar o conhecimento 

que eles já tinham, usei bastante recurso da sala de informática, 

né? Pras pesquisas... E ai eu fui dividindo a sala por grupos e cada grupo ficou 

responsável por uma região. Ai eles pesquisaram as danças de cada região e entre 

as diversas danças que eles encontraram eles escolheram uma pra... eles 

apresentarem.”. 

 

Observa-se pelas frases dos professores que os mesmos deram liberdade para que os 

alunos buscassem o conhecimento sobre determinadas danças que estavam sendo 

desenvolvidas em sala. Mas podemos confrontar com os estudos de Silva e Schwartz (2000) e 

Kunz (1994) que esta não é a melhor maneira de se obter a emancipação do aluno na dança. 

Mais uma vez, isso comprova que as alegações de Marques (1999) estão corretas sobre o 

preparo do professor para o ensino da dança.  
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 Deste modo, é possível notar que grande parte dos professores que ensinaram a dança 

de maneira sistematizada, a fizeram pelo modo demonstrativo/expositivo, sem estimular o 

processo criativo do aluno, mesmo a abordagem Critico-Emancipatória, de Elenor Kunz132, 

sendo recomendada pela SEMED para o ensino em Educação Física pelo professor desta área. 

 Ou até mesmo divergindo do que muitos estudos para o ensino da dança têm afirmado 

de como esta deve se contextualizar no âmbito escolar. 

 Essa investigação só reforçou o que os estudos ao longo desses anos vêm mostrando 

sobre o despreparo do professor de Educação Física para o desdobramento deste ensino 

(MARQUES, 1999; BETTI, 1999; PEREIRA e HUNGAR, 2013).  

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a apresentação e discussão dos dados, foi possível levantar alguns apontamentos 

que dizem respeito ao ensino da dança nas aulas de Educação Física no município de Campo 

Grande – MS.  

 No que diz respeito as estratégias de ensino usadas pelos professores, baseado no 

estudo de Silva e Schwartz (2000) e Kunz (1994) para a abordagem deste conteúdo, as 

categorias Demonstrativa e Processo Criativo tiveram dados igualitários no ensino 

sistematizado da dança, mostrando este estudo com uma diferença dos demais e podendo 

refletir um cenário em transformação educacional. 

Já as danças de estruturadas para o ensino sistêmico, acreditamos que ainda faltam mais 

vertentes a serem trabalhadas além das encontradas, Jazz, Danças Urbanas, Dança 

Contemporânea e Dança de Salão. 

Sendo assim cabe a SEMED providenciar melhorias no embasamento dos docentes 

referente a este conteúdo, para que as estratégias/metodologias destes venha corroborar para o 

ensino significativo dos alunos, quanto ao processo criativo, além de apoiar possíveis 

melhorias para o ensino deste conteúdo junto aos professores, como, por exemplo, a formação 

continuada de maneira mais concreta e extensa. 

 

                                                                 
132

 Transformação didático-pedagógica do esporte. 7 ed. Ijuí: Unijuí, 2009. 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA 

DAS TIC’S – RESULTADOS E DESAFIOS 
 

Lucimeire Antonieta Correia133 (CRE8 – SED) 
Maria Aparecida Pereira dos Santos Ribeiro134 (CRE8 – SED) 

Michelle Milhorança Moreira135 (CRE8136 – SED) 
 

RESUMO: A necessidade de articular ações voltadas para o trabalho pedagógico do 

professor, na perspectiva da inclusão escolar e tecnológica fez com que o Núcleo de 
Tecnologias Educacionais – NTE, integrante da 8ª Coordenadoria Regional de Educação 

desenvolvesse o curso T.A. – As Tecnologias de Informação e Comunicação promovendo a 
inclusão no ambiente escolar. O curso foi embasado na teoria de Pedro Demo relacionada a 
pesquisa e a autoria.  Este artigo relata sobre as experiências com a tutoria do curso: “T.A. – 

As tecnologias de informação e comunicação promovendo a inclusão no ambiente escolar”, 
oferecido por intermédio da Plataforma Moodle da Secretaria Estadual de Educação, no 

primeiro semestre deste ano entre os dias 02/05 a 10/07, aos professores da rede estadual sob 
a jurisdição da 8ª Coordenadoria Regional Educação. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia Assistiva. Formação Continuada de Professores. Inclusão 
Social. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As palavras inclusão e tecnologia, atualmente, dificilmente podem ser dissociadas uma 

da outra, sendo mais comum que sejam utilizadas com sentido complementar, significando a 

formação multidisciplinar do aluno.  Nesse sentido, a Secretaria Estadual de Educação de 

Mato Grosso do Sul – SED/MS tem incentivado suas Coordenadorias Regionais e Núcleos de 

Tecnologias no desenvolvimento de formações voltadas para a inclusão escolar e tecnológica, 

em todos os aspectos possíveis, neste espaço.  

                                                                 
133

 Especialista em Literatura pela UFMS/2002. Professora Formadora da CRE8/Ges tão de Tecnologia 

Educacional. E-mail: lucimeireantonieta@gmail.com          
134

 Mestre em Educação pela UFGD/2017, membro do GEPRAFE – Grupo de Estudo e Pesquisas sobre 

Educação, relações étnico-raciais e formação de professores. Professora Formadora da CRE8/Ges tão de 

Tecnologia Educacional. E-mail: mpr.2010@hotmail.com  
135
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Com o objetivo de capacitar professores da rede estadual de ensino para atuarem com 

o uso das TICs em favor da educação e da inclusão, a 8ª Coordenadoria Regional de Educação 

(CRE8) e seu Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), estabelecidos na cidade de Naviraí – 

MS, readequou e reelaborou o projeto-base da COTED/SED/MS – Coordenadoria de 

Tecnologia Educacional – sobre tecnologia assistiva e, posteriormente, multiplicou aos 

professores jurisdicionados.  

O material produzido pelos professores e os resultados obtidos serviram de ponto de 

partida para a composição desse artigo, que busca analisar e refletir sobre a postura do 

professor frente ao uso das tecnologias assistivas na prática pedagógica, o seu 

comprometimento com a formação em serviço e, como este se coloca enquanto sujeito na 

apropriação e produção do conhecimento, como protagonista e como autor.  

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O TERMO TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

Para além dos debates acerca da nomenclatura (o termo tecnologia assistiva é 

relativamente novo), adotamos, segundo o objetivo estabelecido para o curso, a tecnologia 

assistiva como sendo, basicamente:  

 
[...] uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba 

produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL - SDHPR. – Comitê de 

Ajudas Técnicas – ATA VII). 

 

Bersch e Tonolli (2006, apud BERSCH, 2013, p. 02) definem tecnologia assistiva 

como sendo “todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou 

ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover 

vida independente e inclusão”. A promoção da independência e a inclusão social e 

educacional citada pelas autoras significa configurar espaços que respeitem e valorizem a 

diversidade. Em âmbito escolar, significa adotar uma postura de reconhecimento do direito à 

diferença como enriquecimento educativo e social. É compreender que todos os espaços, 

sobretudo os espaços educativos por excelência, precisam assumir o seu papel de incluir 
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implementando políticas e ações que transformem o sistema educacional. O aluno com 

necessidades educacionais especiais precisa ser encarado como verdadeiro sujeito do direito 

de aprender e de estar em sociedade, sem restrições de qualquer ordem.  

A tecnologia assistiva, portanto, além de uma ferramenta dentro do universo das 

tecnologias de inclusão, é também um universo de possibilidades para o protagonismo do 

professor e do aluno, pois conforme explica Rita Berch (2006, p.31): 

 
Fazer T.A. na escola é buscar, com criatividade, uma alternativa para que o aluno 

realize o que deseja ou precisa. É encontrar uma estratégia para que ele possa "fazer" 

de outro jeito. É valorizar o seu jeito de fazer e aumentar suas capacidades de ação e 

interação, a partir de suas habilidades. É conhecer e criar novas alternativas para a 

comunicação, mobilidade, escrita, leitura, brincadeiras, artes, utilização de materiais 

escolares e pedagógicos, exploração e produção de temas através do computador etc. 

É envolver o aluno ativamente, desafiando-o a experimentar e conhecer, permitindo 

assim que construa individual e coletivamente novos conhecimentos. É retirar do 

aluno o papel de espectador e atribuir-lhe a função de ator.  

 

A autonomia da pessoa com deficiência pode ser alcançada na medida em que ela 

possa ter acesso a recursos que lhe dê maiores habilidades. De que serve a evolução 

tecnológica se ela não puder tornar a vida mais fácil? Diariamente utilizamos ferramentas que 

foram especialmente desenvolvidas para favorecer e simplificar as atividades do cotidiano. 

Alguns recursos estão tão inseridos em nossa rotina que muitas vezes nem nos damos conta 

do quanto eles facilitam nosso desempenho nas funções pretendidas. “Para as pessoas sem 

deficiência a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a 

tecnologia torna as coisas possíveis” (RADABAUGH, 1993, apud BERSCH, 2013, p.02).  

A Tecnologia Assistiva é considerada então: “uma ampla gama de equipamentos, 

serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas funcionais 

encontrados pelos indivíduos com deficiências” (COOK & HUSSEY, 1995, apud BERSCH, 

2013, p.02). 

Partindo do conceito de T.A. como um auxílio que promove a ampliação de uma 

habilidade funcional deficitária, que possibilita a realização de uma função desejada para a 

qual a pessoa se encontra impedida por circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento, é 

possível definir que o objetivo maior da T.A. é proporcionar à pessoa com deficiência maior 

independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, 

mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado e trabalho.  
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No ambiente escolar as Tecnologias Assistivas possibilitam, portanto, que a pessoa 

com deficiência desempenhe atividades de maneira autônoma, tanto quanto os demais que 

com ela convivem, interagindo harmoniosamente com as pessoas e com o meio que a cerca, 

favorecendo seu desenvolvimento pessoal, familiar e social. Elas são, portanto, um recurso do 

usuário e não um recurso do profissional, servem à pessoa com deficiência que necessita 

desempenhar funções do cotidiano de forma independente. Tem como pressuposto a adesão 

do usuário, ou seja, o recurso de T.A. o acompanhará naturalmente em diferentes espaços na 

sua vida cotidiana. T.A. não é uma tecnologia como as aplicadas na área médica e de 

reabilitação, ou ainda uma tecnologia educacional, ela ocorre por exemplo quando, 

 

[...] ela é utilizada por um aluno com deficiência e tem por objetivo romper barreiras 

sensoriais, motoras ou cognitivas que limitam/impedem seu acesso às informações 

ou limitam/impedem o registro e expressão sobre os conhecimentos adquiridos por 

ele; quando favorecem seu acesso e participação ativa e autônoma em projetos 

pedagógicos; quando possibilitam a manipulação de objetos de estudos; quando 

percebemos que sem este recurso tecnológico a participação ativa do aluno no 

desafio de aprendizagem seria restrito ou inexistente (BERSCH, 2013, p. 12). 

 

 

Assim, no contexto educacional as tecnologias assistivas consubstanciam-se em 

ferramentas que auxiliam o processo de aprendizagem, a locomoção pelo espaço escolar e a 

realização de tarefas rotineiras tais como mouses diferenciados, teclados virtuais com 

varreduras e acionadores, softwares de comunicação alternativa, leitores de texto, textos 

ampliados, textos em Braille, textos com símbolos, mobiliário acessível, recursos de 

mobilidade pessoal, objetos e materiais escolares adaptados, etc.  

No âmbito das tecnologias são poucas as ferramentas acessíveis às escolas públicas, 

seja pelo despreparo do próprio professor em lidar com essas tecnologias, seja pelo alto custo 

financeiro envolvido na aquisição de tecnologias de inclusão. Um longo caminho foi 

percorrido por diversos órgãos, pesquisadores e educadores até se chegar a uma alternativa 

acessível, que pudesse contemplar a inclusão nos aspectos sociais mais relevantes (família, 

escola, trabalho, relações sociais, etc.), e, nesse sentido, a contribuição das Tecnologias 

Assistivas tem sido um marco na busca pela inclusão. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS QUE EMBASARAM O CURSO 

 

A concessão dos recursos de Tecnologia Assistiva dos quais necessita o cidadão com 

deficiência é um direito consagrado na legislação brasileira específica: o Decreto 3.298 de 

1999, artigo 19, prevê o direito às Ajudas Técnicas para o cidadão com deficiência; o Decreto 

5.296 de 2004, estabelece a prioridade no atendimento e, define normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, este dispositivo possui um capítulo específico sobre as ajudas técnicas (VII) onde 

descreve várias intenções governamentais na área da tecnologia assistiva, além de referir a 

constituição do Comitê de Ajudas Técnicas no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos – 

CAT/SEDH; e também a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência da ONU.  

O Ministério da Educação e Cultura/MEC e, por extensão, as Secretarias de Educação 

Especial tem articulado algumas ações e políticas voltadas para a educação inclusiva, porém a 

atuação efetiva da escola e do professor ainda são o grande diferencial na realização de 

propostas pedagógicas que contemplem o aluno com necessidades educacionais especiais, 

pois são estes que concretizam as ações no dia-a-dia das escolas. O processo de 

implementação de ações inclusivas no espaço escolar requer um olhar diferenciado do 

educador e do gestor de políticas públicas, no sentido de realizar proposições possíveis de 

serem articuladas e desenvolvidas, e que, de fato, cheguem ao aluno. 

A acessibilidade para a inclusão escolar e/ou para a inclusão social, traz em sua base 

os princípios que orientam essa inclusão. Os referenciais disponíveis no meio acadêmico e 

epistemológico reforçam a ideia de que incluir vai muito além da configuração de um espaço 

físico adequado, pois depende também da socialização, das relações interpessoais e do 

respeito a diversidade. 

A inclusão é, sem dúvida nenhuma, um exercício de alteridade, o que significa fazer 

para os “outros” o que você deseja para “si”. É saber acolher, compreender e aceitar o outro, o 

‘diferente’. Seja em casa ou nos espaços públicos a inclusão é uma necessidade emergencial, 

pois cada um de nós precisa ser parte de..., ou tornar-se parte de... não existimos para viver 

isolados. 
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Apesar de estar assegurada em alguns dispositivos legais, conforme mencionamos 

anteriormente, muito pouco tem sido realizado no sentido de garantir a efetivação desses 

direitos. Assim sendo, iniciativas pontuais como a empreendida pela CRE8/NTE de 

Naviraí/MS em ofertar uma formação em serviço voltada para as Tecnologias Assistivas 

simboliza uma ação concreta na busca da inclusão no espaço escolar, visando atender uma 

demanda existente.  

Neste sentido, o Curso T.A buscou partir do conceito do aluno como ser social cuja 

existência não se restringe ao espaço escolar e buscou desenvolver no professor a percepção 

de que as condições proporcionadas ao aluno dentro da escola devem ser aquelas às quais ele 

terá acesso também fora dela. Isso significa, por exemplo, instrumentar o aluno de diversas 

maneiras para que ele consiga atingir uma certa independência nas tarefas diárias. Foi 

organizado como espaço de reflexão crítica no qual o professor teria a possibilidade de 

“debruçar-se sobre seu próprio trabalho, para entender o que está sendo feito, ponderar sobre 

o que é bom, sobre os acertos e sobre o que é preciso mudar para obter melhores resultados” 

(ANDRÉ 2016, p.19). A partir dessa premissa, analisamos os resultados obtidos, os erros e 

acertos e as reflexões sobre nosso próprio desempenho como tutoras no curso. 

 

4 ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

O Curso: “As Tecnologias de Informação e Comunicação Promovendo a Inclusão no 

Ambiente Escolar – TA” foi desenvolvido pela Coordenadoria Regional de Educação através 

do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) de Naviraí/MS, com carga horária total de 60 

(sessenta) horas, à distância, por meio do ambiente virtual de aprendizagem Moodle/SED.  

A formação foi dividida em 04 Unidades (vide Quadro 01) com duração aproximada 

de 02 (dois) meses, sendo 15 dias para cada unidade com abertura de uma semana extra ao 

final do curso com prorrogação de tempo para os cursistas realizarem as atividades pendentes.  

O aprendizado e a evolução dos participantes foram acompanhados mediante a 

realização das atividades propostas ao longo da formação. Foram certificados os cursistas que 

atingiram um mínimo de 75% de participação e desempenho das tarefas propostas. Ao 

término de cada unidade foi realizada uma atividade avaliativa complementar, visando a 
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fixação de conceitos importantes. Essas atividades consistiam em textos, questionários, fóruns 

de discussão e tarefas práticas que os cursistas desenvolveram com os alunos.  

 

Quadro 01 - Organização Curricular do curso 

Descrição das Unidades 

Carga 

Horária 

 

Abertura da formação, Ambientação no Moodle e 
Orientações gerais  

4h 

Unidade I: Analisando o processo de inclusão/exclusão escolar e social do seu local 

de trabalho 10h 

Unidade II:  Definindo Tecnologias Assistivas e a Função do Professor                                  

Itinerante  
12h 

Unidade III: Pesquisa e elaboração de um Portfólio de repositórios digitais de 
Tecnologia Assistiva: Objetos Educacionais de Aprendizagem, Vídeos acessíveis, 

Aplicativos e jogos adaptados que possam ser trabalhados com alunos com 
necessidades educacionais especiais  

15h 

Unidade IV:   Utilização de jogos, softwares ou vídeos educacionais do acervo do 
seu Portfólio para elaborar um plano de aula e aplicá-lo aos alunos utilizando a 
lousa digital 

15h 

Web Conferência: Fechamento da formação 4h 

TOTAL 60h 

Fonte: Elaborado pelas professoras formadoras da CRE8/NTE. 

O Curso T.A foi promovido em todos os municípios jurisdicionados à Coordenadoria 

Regional de Educação de Naviraí, compreendendo os municípios de Juti, Naviraí, Itaquiraí, 

Eldorado, Mundo Novo, Japorã, Iguatemi, Tacuru, Sete Quedas e Paranhos, com um total de 

25 escolas mais as extensões.   Os cursistas inscritos foram distribuídos em sete turmas, 

agrupados por cidade/escola.  

A proposta consistia, basicamente, em demonstrar a importância da inserção das 

tecnologias disponíveis no ambiente escolar como meio de construção de ações pedagógicas 
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acessíveis para o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais. Quando 

apresentado aos professores o Curso foi bem aceito, pois veio de encontro aos anseios de 

aprofundamento no estudo da temática, visto que todos, de certa forma, lidam com alunos 

com necessidades educacionais especiais (sejam necessidades de origem biológica, sejam 

necessidades de origem social – abandono material, e ou física e psicológica – maus tratos, 

etc.), permitindo, inclusive, que diversas atividades e estratégias pudessem ser estendidas para 

toda a turma, num verdadeiro processo de inclusão.   

O Curso T.A teve como público-alvo da formação os Professores Gerenciadores de 

Tecnologias Educacionais e Recursos Midiáticos – PROGETECs137, professores regentes, 

professores itinerantes, coordenadores pedagógicos e demais professores interessados, no 

âmbito da rede estadual de ensino, para atuarem no assessoramento e sensibilização para o 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na perspectiva da tecnologia assistiva e 

educação inclusiva.  

O papel dos PROGETECs como ponto de apoio e de motivadores no espaço escolar 

foi fundamental para o desenvolvimento do curso. Estes ofereceram o assessoramento técnico 

necessário, bem como realizaram a tarefa de “lembrar” aos demais professores sobre prazos e 

pendências.  

O Curso teve como objetivo geral inserir a tecnologia assistiva como recurso 

pedagógico nas aulas e, como objetivos específicos,  a apropriação do conceito de tecnologia 

assistiva, sua perspectiva como recurso, serviço e estratégia de educação inclusiva; a análise 

do processo de inclusão/exclusão escolar e social pela interface da acessibilidade e da 

tecnologia assistiva; a análise e exploração das possibilidades do uso das TICs, disponíveis no 

ambiente escolar, adequando-as e utilizando-as de acordo com as necessidades específicas dos 

alunos; a exploração de aplicativos, softwares e jogos educativos, adaptando-os às 

necessidades dos alunos. 

As atividades exigidas no decorrer do Curso oportunizaram aos professores a 

realização de atividades práticas em sala de aula, planejadas de maneira individual ou em 

duplas, utilizando recursos disponíveis na própria escola como a lousa digital e o projetor 

Proinfo Integrado, por exemplo, tecnologias muitas vezes esquecidas no cotidiano do fazer 

                                                                 
137

 Resolução/SED 2491 de 08 de dezembro de 2001.  
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pedagógico.   

Além das atividades práticas, foram inseridos no formato do Curso momentos de 

pesquisa, leitura, diálogo entre os pares e reflexão. Os resultados obtidos são analisados na 

sequência.    

 

5 RESULTADOS E IMPRESSÕES SOB O OLHAR DOS FORMADORES 

Todas as atividades, como elaboração de textos, comentários em fóruns, elaboração de 

plano de aula e relatórios de aula do Curso T.A, foram acompanhadas por sete professores 

multiplicadores e formadores da CRE8/NTE, em conformidade com os critérios da 

metodologia científica, respeitando as normas da ABNT, dentro dos aspectos da pesquisa e da 

autoria que Pedro Demo trabalha. De acordo com o autor: 

 
O que melhor distingue a educação escolar de outros tipos e espaços educativo é o 

fazer-se e refazer-se na e pela pesquisa. [...] educação pela pesquisa é a educação 

tipicamente escolar; o questionamento reconstrutivo, com qualidade formal e 

política, é o cerne do processo de pesquisa; pesquisa deve ser atitude cotidiana, no 

professor e no aluno; educação é o processo de formação da competência humana 

histórica (DEMO, 2007, p.05-06). 

 

Inicialmente o Curso foi divulgado em todas as escolas da jurisdição da CRE8. Na 

cidade de Naviraí a divulgação foi feita pessoalmente pelos multiplicadores por ocasião da 

Jornada Pedagógica do início do ano letivo. Já nas cidades do interior foi divulgado por 

intermédio dos PROGETEC’s e também durante as visitas realizadas pela Coordenadoria em 

alguns municípios.  

A seguir, o quantitativo de professores envolvidos na formação e os resultados obtidos 

em números:  

 

Quadro 02 – Resultado quantitativo  

Quantidade de Turmas 7 

% Quantidade de tutores 7 

Total de inscritos 299 100% 

Concluintes 216 72,3% 
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Desistentes (sequer acessaram o Curso) 32 10,7% 

Reprovados (não concluíram ou não refizeram atividades) 51 17,% 

       Fonte: Elaborado pelas professoras formadoras da CRE8/NTE. 

 

Quando a formação se refere ao tema inclusão costuma ser bem aceita por parte dos 

professores, pois em sua maioria eles tem consciência da necessidade de buscar mais 

conhecimentos relacionados a esse campo, de maneira mais específica. Desse modo, 

conforme se pode observar pelo quadro acima, a adesão foi bastante significativa. A média de 

cursistas foi de 43 para cada professor formador, sendo que quem teve mais cursistas atendeu 

um total de 55.  

A guisa de ilustração, indicamos a seguir as atividades de natureza discursiva, 

exatamente com os comandos dados pela plataforma MoodleSED, lembrando que além dessas 

atividades, os cursistas também responderam questionários e participaram de fóruns.  

 

Atividade 1: Observe a escola em que você trabalha e verifique se ela pode ser 

considerada inclusiva ou não inclusiva e justifique sua resposta. 

OBS: Não se esqueça de observar desde o meio de transporte dos estudantes, as 

proximidades da escola, se o ambiente escolar possui: rampas de acesso, se a largura 

das portas é adequada, se há luminosidade nas salas e se elas são bem arejadas. Se os 

banheiros são adaptados, enfim, observe tudo o que você julgar importante para que 

haja a acessibilidade no ambiente escolar. Elabore um texto com no mínimo 1000 

caracteres (com espaço) e no máximo 1200 caracteres (com espaço), fonte Times New 

Roman ou Arial tamanho 12 e espaçamento 1,5. 

 

Atividade 2: Defina Tecnologia Assistiva e descreva como elas poderão ser utilizadas 
no contexto escolar. 

Utilize uma destas fontes de pesquisas sugeridas no curso e elabore um texto com no 

mínimo 1000 caracteres (com espaço) e no máximo 1200 caracteres (com espaço), 

fonte Times New Roman ou Arial tamanho 12 e espaçamento 1,5. 

 

Atividade 3: Faça uma análise crítica de um dos Softwares que você selecionou para 

postar no Fórum, respondendo os seguintes questionamentos: - Qual foi o recurso 

escolhido? O que o motivou para essa escolha? – O recurso escolhido é destinado para 

qual público-alvo dos Alunos com deficiência? É possível trabalhá-lo com outro tipo 

de público-alvo? Justifique. - Pensando no recurso que você explorou, ele pode ser 

http://www.moodle.sed.ms.gov.br/mod/forum/view.php?id=10630


 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 393 

utilizado em qual área do conhecimento? Pode ser articulado em duas ou mais áreas do 

conhecimento diferentes? Justifique. 

Atividade 4: Elaborar uma atividade na disciplina que você leciona para ser aplicada 

aos alunos, com o uso da lousa digital.  
Esta atividade, após ser executada, deverá ser registrada através de fotos e de um relato 

sucinto de como foi sua experiência e a receptividade desta, pelos alunos. 
Não se esqueça de identificar sua atividade colocando: O Nome do recurso utilizado, o 

ano (série), a disciplina e o conteúdo trabalhado. 

 

Como se pode ver, os comandos eram bastante simples e as atividades, embora 

demandassem um pouquinho mais de dedicação por parte dos cursistas, não consistiam em 

algo difícil de ser realizado, nem tampouco alheio ao que eles costumam realizar no dia-a-dia 

nas escolas. Então, qual a causa de um número tão significativo de desistências e reprovas? 

Qual o motivo da baixa qualidade do material produzido? Com essas reflexões esperamos 

encontrar as respostas.  

Em linhas gerais foram utilizados os seguintes critérios de validação das atividades: 

OK – para as atividades realizadas dentro do esperado; F – para atividades não realizadas e R 

– para atividades que precisavam ser refeitas. Optamos por não atribuir conceito numérico 

(notas) porque boa parte das atividades demandavam certa dose de subjetividade, assim 

ficaria mais fácil considerar as contribuições dos cursistas de maneira mais ampla.   

No cômputo final do aproveitamento do curso, tivemos algumas gratas surpresas de 

atividades bem elaboradas e de cursistas que nos deram o retorno esperado. Porém, em 

contrapartida, tivemos um número bastante elevado de cursistas que mandaram atividades 

exatamente iguais a do colega, textos sem qualquer referência de fonte (cópia da internet), 

textos enviados fora do prazo estipulado (todos os prazos foram prorrogados, pois do 

contrário os índices de reprova seriam ainda maiores), textos sem um mínimo de formatação e 

zelo (diversos tipos de fonte, desconfigurado, etc.), textos que não contemplavam o que foi 

pedido na proposta e outros totalmente alheios ao assunto, como se o cursista tivesse “pego 

qualquer coisa e postado no ambiente”.  

Nas situações descritas acima, sempre era dada uma devolutiva específica com 

indicação de todos os pontos que deveriam ser retomados. Chegamos ao ponto de elaborar um 

“modelo” (coisa que abominamos, pois, o objetivo é a criatividade e autoria do professor) 

http://www.moodle.sed.ms.gov.br/mod/assign/view.php?id=10625
http://www.moodle.sed.ms.gov.br/mod/assign/view.php?id=10625
http://www.moodle.sed.ms.gov.br/mod/assign/view.php?id=10625
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contendo os pressupostos básicos para elaboração de um relatório, citação de fonte, 

formatação, etc. Não funcionou. Muitos cursistas, ao indicarmos a consulta do modelo 

disponibilizado para a elaboração da atividade, nos remetia o próprio modelo tal e qual, sem 

quaisquer contribuições ou alterações no texto.    

Findos os trabalhos, passamos ao levantamento dos resultados obtidos. O 

compartilhamento desse resultado entre a equipe demonstrou a necessidade de análise, 

reflexão e (re)planejamento de futuras formações, no sentido de corrigir aquilo que não deu 

certo e manter aquilo que efetivamente deu resultado.  

Começamos por analisar a ferramenta de hospedagem do curso. A plataforma 

MoodleSED precisa de vários ajustes para tornar-se mais dinâmica e interativa. É um 

ambiente que já foi bastante louvado por diversas instituições, mas que nos últimos anos vem 

sendo substituído por outros formatos mais modernos. Uma das situações que se colocam, 

tanto para o tutor quanto para o aluno é a demora em carregar a página, que tende a ser muito 

lenta na medida em que vários usuários acessam simultaneamente ou ainda, quando o sinal da 

Internet está fraco. Outra situação consistiu no fato de que, ao ser instado a refazer uma 

atividade, o professor conseguia excluir a antiga e postar a nova, de modo que se o tutor não 

salvasse uma cópia não teria como avaliar a evolução do cursista. Houve casos em que o 

professor excluiu a atividade e mandou a mesma como se fosse nova.   A morosidade do 

sistema, sem dúvida, é um fator que prejudica bastante a realização das tarefas, pois o 

professor não tem tempo para ficar “esperando carregar” a página, acaba desistindo, fica 

desmotivado e faz de qualquer jeito.   

Outro item que mereceu nossa atenção foi a questão dos prazos para postar e para 

refazer as atividades. Foi reaberto um prazo para refazer todas as atividades ao final das 

unidades, acumulando atividades para o cursista realizar e para o formador corrigir. 

Outro fator determinante, com certeza, foi o grande número de cursistas por turma, o 

que dificultou um acompanhamento mais efetivo das atividades e comprometeu sobremaneira 

os resultados obtidos e, certamente, o crescimento profissional e intelectual do cursista. 

Reduzir o número de cursistas por turma significa atendimento de qualidade, 

acompanhamento individual e auxílio ao professor nas suas dificuldades. Além de toda a 

situação exposta anteriormente, verificamos também que a grande quantidade de materiais 
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disponibilizados para leitura e embasamento teórico do cursista (artigos, apostilas, vídeos, 

etc.), longe ajudá-lo a construir seu conhecimento, acaba por assustá-lo e desestimulá-lo a ler 

realmente e a interagir com os objetos de aprendizagem disponibilizados.  

Entendemos que a formação continuada é indispensável para o crescimento intelectual 

e profissional do professor. É um fator que interfere diretamente no resultado alcançado na 

sala de aula. O professor que busca a formação entende a necessidade de explorar outros 

caminhos e ferramentas para melhorar o ensino e a aprendizagem de seus alunos, portanto, 

precisa ser acolhido na sua dificuldade. Deve encontrar respaldo e apoio na construção do seu 

conhecimento, caso contrário, as formações das quais participa consistirão tão somente em 

“mais uma”, mais um certificado no currículo, mais um curso “para dizer que fez”.  

Certamente, nosso olhar enquanto formadoras tem amadurecido bastante. 

Conseguimos compreender que nosso papel vai muito além de direcionar um olhar, uma 

leitura, uma prática, é, sobretudo, colocar-nos ombro a ombro com o professor, buscando 

novos caminhos, novas práticas, novos horizontes e novas aprendizagens. Tudo muito mais 

rico e valioso porque construído em conjunto, na eterna experiência de aprender.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo do desenvolvimento do Curso T.A e depois, quando nos deparamos com os 

resultados obtidos, o primeiro impulso foi a culpabilização do professor. Diversas foram as 

expressões utilizadas por nós, formadores, que demonstravam essa maneira de encarar a 

situação (o professor não quer..., o professor não sabe..., etc.). Porém, com o processo crítico 

e reflexivo, fomos capazes de perceber que o resultado obtido foi basicamente o reflexo 

daquilo que nós mesmos deixamos a desejar. Essa consciência nos fez compreender que a 

formação deve ser uma troca de experiências entre iguais. Entendemos que, para que o 

processo formador seja efetivo, temos de aprender uns com os outros, valorizar os diferentes 

jeitos de pensar, as diferentes práticas e os diferentes conhecimentos.  

O Curso T.A possibilitou muito mais o nosso crescimento enquanto formadores do 

que o crescimento dos cursistas, dadas as condições nas quais ele se desenvolveu. Porém, 

todos saímos ganhando, na medida em que aprendemos a respeitar o saber do outro, a acolher 
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as contribuições, mesmo aquelas que não corresponderam às nossas expectativas, a enxergar 

no resultado um trabalho conjunto, um projeto comum e uma possibilidade de melhorar nosso 

trabalho e corresponder, também, às expectativas que os cursistas tem em relação as 

formações. Com certeza, esse amadurecimento da equipe fará com que os próximos projetos e 

os próximos resultados obtidos sejam bem melhores.        
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TECNOLOGIAS DIGITAIS E INCLUSÃO: OS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS COMO MECANISMO DE INCLUSÃO DE PESSOAS 

SURDAS 

 

Luana Almeida Ayala (UFGD)138 

 

RESUMO: Este estudo busca investigar alguns aspectos da inclusão digital de pessoas 

surdas, a fim de verificar como as TIC têm influenciado na vida cotidiana e principalmente 

educacional de pessoas com surdez. As Tecnologias de Informação e Comunicação tem 

proporcionado a comunicação de pessoas que até então se viam sem maiores possibilidades de 

interação e dialogo. Buscando entender como e quais recursos têm proporcionado novas 

possibilidades de comunicação para as pessoas surdas foi desenvolvida uma pesquisa 

qualitativa de cunho bibliográfico, onde é apresentado alguns estudos de autores da área sobre 

o tema. Por meio desse estudo verificou-se que as tecnologias sempre tiverem um papel 

importante na história das pessoas surdas e com o seu aprimoramento novas formas de 

aprender e se comunicar tem sido possibilitadas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias de Informação e Comunicação; Pessoa Surda; Inclusão.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea está permeada pela utilização das tecnologias e estas vêm 

cada vez mais sendo vista e pensadas como um mecanismo de inclusão de pessoas com algum 

tipo de deficiência.  

A exclusão digital está diretamente ligada a exclusão social uma vez que esta impede a 

participação efetiva do sujeito em vários âmbitos da sociedade, já que cada vez mais as 

principais atividades econômicas, governamentais e boa parte da produção cultural da 

sociedade vão migrando para a rede, sendo praticadas e divulgadas por meio da comunicação 

informacional.   

Silveira (2008) salienta que a exclusão digital acontece quando uma pessoa é privada 

de utilizar três instrumentos básicos: o computador, a linha telefônica e o provedor de acesso. 

Ainda de acordo com o autor não basta disponibilizar o recurso, é preciso propiciar o 

conhecimento de como utilizar significativamente o recurso.  

                                                                 
138
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          Diante desse contexto de avanços tecnológicos, a era da informação tem gerado novos 

grupos de excluídos, esses que ao serem privados de participar desse cenário digital, acabam 

sendo afetados nos quesitos empregabilidade, em nível de escolaridade e mesmo nos quesitos 

das relações socioculturais. Nascimento e Santos (2011) expõem que ao refletir sobre este 

aspecto e possível verificar que uma grande parcela desse excluídos, pertence ás minorias 

tradicionalmente marginalizadas socialmente por questões ligadas a gênero, sexo, raça/etnia, 

pobreza e outras.  

      Nesse grupo de tradicionalmente excluídos estão às pessoas deficientes, que desde os 

primórdios sofreram preconceitos e foram estigmatizados. Neste cenário encontram-se as 

pessoas surdas que historicamente são vistos como incapazes e muitas vezes tratados de forma 

pejorativa, por não aprender e interagir comunicativamente de forma a atender padrões 

socialmente convencionados (NASCIMENTO; SANTOS, 2011).  

Em um mundo globalizado e multicultural, a aldeia digital expõe ainda mais as 

desigualdades existentes. Segundo Nascimento e Santos (2011) o processo de exclusão não é 

independente nem atemporal e nesse contexto o movimento de inclusão também não é 

dissociado dos demais contextos da sociedade do século XXI. Assim entende-se que “a 

sociedade da informação e a mesma sociedade que anseia por inclusão” (Ibid, 2016). Dessa 

forma pode-se estabelecer uma relação de interdependência entre inclusão, TIC e condições 

de acesso e uso dos recursos tecnológicos de comunicação e informação.  

Diante desse contexto ha às tecnologias de informação e comunicação (TIC) com seu 

principio de possibilitar a utilização de sistemas de signos (linguagens oral, escrita imagens 

estáticas, imagens em movimentos, símbolos matemáticos, notações musicais) para apresentar 

uma determinada informação e representá-la. Esse princípio das TIC possibilitou uma nova 

perspectiva de comunicação para as pessoas surdas.  

As TIC possibilitam as pessoas surdas, a maior inserção comunicativa, por exemplo, 

por meio das redes sociais que em principio usada para o laser, proporcionam “o contato com 

o português, o uso de tradutores on-line, dicionários, e principalmente a facilitação do uso e 

também a autoria de hipermídias rompendo com as relações de controle unilateral da 

informação e da comunicação”. (ROJO; MOURA, 2012).  
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Para as pessoas surdas a linguagem escrita, as imagens em movimento, os símbolos e 

conversas em vídeos, possibilitam uma comunicação, com pessoas surdas e não surdas, está 

possibilidade vem sendo possíveis a partir de aplicativos como WhatsApp ,IMO, Messenger, 

Twitter, Facebock etc. 

Diante de tais mudanças na forma de comunicação das pessoas surdas, surgi assim 

alguns questionamentos. Como as tecnologias foram incorporadas na vida cotidiana das 

pessoas surda? Quais contribuições cognitivas estas têm possibilitado? 

Nesse contexto, este estudo tem por objetivo discutir sobre o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e a sua contribuição para a inclusão de pessoas surdas na 

sociedade Digital.  

Vale ressaltar que trata-se de uma pesquisa bibliográfica, já que  busca-se adquirir 

maiores informações teóricas a respeito do tema, onde é exposto a visão de diferentes autores 

a cerca do assunto TIC e pessoas surdas. Para tanto, foi realizado leituras acerca do assunto a 

ser discorrido posteriormente, para obter um maior embasamento teórico, pois de acordo com 

André (1987, p. 41) “a teoria é, pois, uma preocupação inicial do pesquisador para formular a 

pergunta ou questão que o orienta a pesquisa”. Assim neste estudo foram esboçadas as ideias 

obtidas através da pesquisa, apresentando as principais considerações acerca do tema 

proposto.  

 

2 A INCLUSÃO DIGITAL DE PESSOAS SURDAS  

 
A sociedade contemporânea passa por transformações complexas que se desenvolvem 

em um processo acelerado pautado por “modificações espetaculares na cultura e na sociedade 

de todo o mundo” como aponta Kellner (2001, p.25). 

As relações interpessoais, conforme apontado por Levy (1999), têm se formado a 

partir da informação e da comunicação culminado em um novo espaço de interação criado a 

partir de uma cultura informática e virtual, denominado Cibercultura (AYALA; ROCHA, 

2016). 

Nessa conjuntura as tecnologias de informação e Comunicação (TIC) são 

consideradas, entre todas as tecnologias já criadas pelos seres humanos, com capacidade de 

representar e transmitir informação, as mais revestidas de importância, pois afetam 
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praticamente todos os âmbitos da atividade das pessoas, desde as formas de práticas de 

organização social até o modo de compreender o mundo de organizar essa compreensão e a 

forma como é transmitida para o outro.  As TIC têm em suas diferentes fases de 

desenvolvimento “instrumentos para pensar, aprender, conhecer, representar e transmitir para 

outras pessoas e para outras gerações os conhecimentos”. (COLL; MONEREO, 2010, p.17). 

Mudanças sinópticas aconteceram em três áreas fundamentais da vida social, como 

afirma Pérez Gómez (2015): o âmbito da produção/consumo (economia), o âmbito do poder 

(político) e o âmbito da experiência cotidiana (sociedade e cultura).  As mudanças que 

aconteceram nessas três bases foram tão importantes que Castells (1999) afirma que ocorreu 

uma mudança de época e não apenas em um momento de transformações. As modificações 

são tão significativas e radicais que o que vem acontecendo é a remodelação de um 

metacontexto que modifica as instituições, o Estado, bem como a vida dos cidadãos que estão 

dentro de uma era globalizada e interdependente. Na realidade, os conhecimentos advindos da 

civilização industrial e pós-industrial têm levado a processos de produção “demasiado 

significativas para serem contidas nas formas tradicionais” como aponta Marcuse (1973, 

p.25).  

Na perspectiva de Coll e Monereo (2010) as TIC têm o mesmo princípio: a 

possibilidade de utilizar sistemas de signos (linguagens oral, escrita imagens estáticas, 

imagens em movimentos, símbolos matemáticos, notações musicais) para representar uma 

determinada informação e representá-la. Contudo para além dessa base comum as TIC se 

diferem profundamente entre si quanto as suas possibilidades e limitações para representar as 

informações, bem como no se refere a outras características relacionas à transmissão dessa 

informação (quantidade, velocidade, acessibilidade, distância etc). 

Por seu caráter democrático de possibilitar vários tipos de comunicação não só áudio, 

como também, a linguagem escrita, imagens e símbolos, estas tem sido cada vez mais incluída 

na vida cotidiana de pessoas com algum tipo deficiência que permita a utilização de algum 

dos recursos tecnológicos seja adaptado ou não.  

      No início da década de 90 o uso do computador e da internet inaugurou uma nova 

dimensão de comunicação, pois passaram a ser acessíveis visualmente, e se para os ouvintes 

essa perspectiva levaram a modificações profundas, na forma de aprender interagir e se 
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comunicar, para as pessoas surdas essas mudanças foram ainda mais significativas. 

(STUMPF, 2010).  

Os benefícios do uso das TIC não passaram despercebidos aos olhos da comunidade 

surda, aulas de informática passaram a ter um significado maior, passando ao topo da lista de 

demanda para as escolas e famílias de pessoas com surdez. O uso das TIC permitiu a inclusão 

em um espaço cada vez mais imprescindível para a vida cotidiana moderna. 

Apesar dos benefícios que as TIC proporcionaram no mundo das comunicações e as 

vantagens para as pessoas surdas, ainda há grandes barreiras a serem superadas, como, por 

exemplo, o acesso aos equipamentos, preparação dos sujeitos para o manuseio e para as 

pessoas surdas outra barreira importante deve-se que as TIC são em sumas visuais, mais em 

sua grande maioria necessita de sujeitos alfabetizados.  

Segundo Guarinello (2007) a dificuldade de pessoas surdez em aprender a língua 

escrita deve-se não só por se tratar de outra língua, mas também pela pouca familiaridade com 

alguns aspectos discursivos como a pontuação, parágrafos, sequências argumentativas e 

outros. Este fato deve-se porque a Libras é a primeira língua do sujeito surdo brasileiro, é uma 

língua de modalidade diferente da língua portuguesa: a primeira acontece na modalidade 

visual-espacial e a segunda principalmente na modalidade oral-auditiva e mesmo a Libras 

possuindo sua organização gramatical, está se difere nas características discursivas que a 

língua portuguesa possui. As produções textuais de surdos, muitas vezes são “consideradas 

erradas e como não-textos, têm uma  explicação lógica, científica, linguística, histórica, 

psicológica, sociológica, que é frequentemente negada por seu educadores” (QUADROS; 

KARNOPP, 2004, p.51). 

  A primeira tecnologia utilizada pelos surdos para se comunicar com pessoas distantes 

foi o telefone especial para surdos chamado TDD, contudo poucos adquiriram este aparelho 

devido ao seu preço e as dificuldades de linha.  Um dos aspectos mais promissores das TIC 

deve-se a rapidez com que são aprimoradas e aperfeiçoadas para serem mais acessíveis. 

Atualmente  

 

(...) o telefone celular, com suas mensagens e torpedos, está nas mãos da maioria dos 

surdos urbanos e alfabetizados. Porém, não podemos esquecer que no Brasil existe 

uma numerosa população, longe dos centros urbanos, com baixíssima renda e 

totalmente analfabeta, sem condições de ter receber e mandar mensagens escritas 
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por um telefone celular. Líderes de audiência dos canais televisivos nacionais, as 

novelas, foram motivo de profunda frustração para os surdos, que não podiam 

acompanhar suas tramas, e tristeza para suas famílias que na hora da novela 

precisavam confrontar-se com a exclusão que a perda auditiva de um de s eus 

membros acarretava. (STUMPF, 2010, p.75). 

 

 Outra tecnologia que vem sendo aprimoradas e incorporadas são as legendas nas 

televisões, estas que com sua incorporação tornam-se cada vez mais um degrau de inclusão 

para pessoas surdas. A legenda ao chegar a todos os surdos irá auxiliar em uma educação que 

os capacite a interagir com a leitura e a escrita, e sua utilização é importante para que assim se 

cumpra seu papel de proporcionar condições de inclusão a todos os brasileiros.  

Utilizar-se das tecnologias digitais pode possibilitar a proposição de alternativas mais 

condizentes com as demandas atuais de alunos surdos. Goettert (2014, p. 41) diz que “os 

computadores tem papel fundamental na transformação da vida dos surdos, uma vez que 

provocam o uso de diferentes recursos que ampliam o contato com a língua portuguesa e a 

utilização da língua de sinais”. Contudo este fato não possibilita afirmar que as TIC são uma 

solução a todas as dificuldades encontradas no ensino de língua portuguesa como segunda 

língua para surdos.  

Diante das dificuldades que a pessoa surda passa para se apropriar da língua 

portuguesa, os avanços tecnológicos aliados às mudanças numa nova prática pessoal e 

institucional podem proporcionar uma relação mais ética frente à pessoa surda. Para que este 

processo aconteça é necessário que as políticas inclusivas escolares incluam as tecnologias 

digitais, com programas interativos tanto de escrita do português, como segunda língua, com a 

utilização de animação, imagens, tradutores virtuais da língua de sinais, estes que se 

aprimorados e melhor desenvolvidos podem contribuir para atender as necessidades da 

comunidade surda perante as traduções de mídia eletrônicas que trazem o português como 

segunda língua. (OLIVEIRA et al, 2009) 

Utilizando desses recursos, o ensino de português como segunda língua para surdos, 

vem avançando com novas pesquisas que surgem com o objetivo de construir um processo de 

ensino de surdos de forma mais prática e concreta, no que se refere ao uso do português em 

ambientes de interação com outros sujeitos, como meio de comunicação, amparados por uma 
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comunicação real de quem usa a língua portuguesa como segunda língua, mas que se 

relaciona com ela por serem brasileiros.  

As novas propostas tecnológicas para as pessoas surdas tem cada vez mais ganhado 

espaço no campo educacional, tais como dicionário Libras digital, e-mail, chats, software que 

auxiliam o ensino à distância, utilizando principalmente de vídeos em Libras, entre outros, 

esses recursos educacionais têm sido nomeados como “estratégias visuais de inclusão de 

surdos” ou tecnologias assistivas para uma pedagogia visual surda”.  (OLIVEIRA et al, 2009). 

Antigamente a maioria dos softwares educacionais direcionados a educação de surdos, 

era de abordagem oralista, onde seus objetivos eram o de treinamento da fala e da leitura 

labial.  

De acordo com Stumpf (2010) os softwares eram construídos com os objetivos de 

aumentar o vocabulário, treinar a percepção da fala e estruturar a escrita dos surdos. Esses 

aparelhos eram construídos de acordo com a percepção médica-clinica da surdez, oferecer 

técnicas modernas ás práticas fonoaudiológicas. Com a maior visibilidade e desenvolvimento 

da língua de sinais na educação dos surdos, houve o aumento da criação de software para o 

ensino e utilização da língua, em softwares que muitas vezes trazem pessoas sinalizando.  

A forma de utilização das TIC que irá garantir sua eficácia, uma vez que se está for 

utilizada apenas como um novo meio para animar a velha educação, seus uso significativo não 

ocorrerá. É necessário que seu uso aconteça como ferramentas de trocas cognitivas, no que 

diz respeito ao uso de pessoas surdas, a língua a ancorar essas práticas necessita ser a Libras.  

Uma vez que mais importante do que saber buscar informação e saber trabalhar com ela, pois 

o centro do processo educacional devem ser as trocas, as interações, cooperação entre os 

pares, as pesquisas, os trabalhos em grupo, todas essas, habilidades necessárias para a 

sociedade do conhecimento em que vivemos hoje (STUMPF, 2010). 

 

Para além da aquisição do conhecimento essas abordagens privilegiam o processo de 

construção do conhecimento do aluno, dando oportunidades de aumentar a 

compreensão de conceitos complexos, estimular a imaginação e a criatividade 

visando o desenvolvimento dos processos mentais superiores. O computador 

incorporado às novas tecnologias de comunicação deixa de ser um processo 

ensino/aprendizagem individualizado, para oferecer um ambiente de cooperação, 

possibilitando a criação coletiva de um conhecimento compartilhado. Estimula o 

desenvolvimento da socialização através de trabalhos coletivos e grupais, possibilita 

a utilização de softwares educativos e aplicativos direcionados a grupos de 
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características diferenciadas, bem como, incentiva a cooperação exercitando o 

respeito ao colega e ao professor. O desenvolvimento da criatividade acontece 

através de temas propostos de forma interdisciplinar, utilizando a informática como 

uma ferramenta de apoio (CALIXTO et al, 2015, p. 22). 

 

As comunidades surdas, que tem a Libras como sua primeira língua, não estão 

necessariamente na mesma localidade, mas sim espalhadas por todas as partes do mundo. Na 

maioria das vezes, vivem e trabalham em locais onde todos, ou quase todos, são ouvintes e 

sua comunicação com eles é reduzida. Assim a formação das comunidades surdas foi crucial 

para a socialização e para uma comunicação, pois anteriormente o tempo e os momentos de 

encontro eram limitados, atualmente com as tecnologias esse cenário vem sendo 

transformado. (OLIVEIRA, 2009) 

Com as novas tecnologias, há novas oportunidades de comunicação, pois aumentam as 

possibilidades de mandar um e-mail e receber uma pronta resposta, de acessar rapidamente 

com uma mensagem todo o grupo de amigos de uma mesma cidade, de outras cidades, 

estados e até mesmo outros países, de participar de grupos virtuais. Com as tecnologias houve 

a democratização da comunicação uma vez que os surdos podem ao fim do dia participar da 

mesma atividade que os ouvintes, fazer contato com seus pares, o que possivelmente não foi 

feito durante todo o dia, pois geralmente o ambiente de trabalho e familiar da pessoa surda é 

composto quase sempre ou totalmente por pessoas ouvintes que não dominam a Língua de 

Sinais (OLIVEIRA, 2009, p.18). 

Para os surdos às modificações trazidas pelas novas tecnologias não foram “apenas 

educativas sociais e laborais, mas, sobretudo de inserção comunicativa em muitas das 

atividades de vida diárias antes inacessíveis, pois, a distância e o tempo se encurtam pela 

Internet e surgiram novas maneiras de se relacionar” (STUMPF, 2010, p.68). 

       Assim quando os surdos defendem que não são deficientes, mas sim membros de uma 

cultura surda eles querem dizer que os substitutos funcionais e as condutas “adaptativas a falta 

do sentido da audição, desenvolvidas por suas comunidades ao longo de sua história, os 

habilitam a viver de forma digna e plena, desde que seja respeitada sua língua e sua cultura” 

(STUMPF, 2010, p.76). 

Quando as comunidades surdas afirmam que as tecnologias são bem-vindas, eles 

querem mostrar que são bem-vindas desde que tragam um ganho real sem por em risco a 
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integridade física e psíquica, as tecnologias para os surdos e os progressos científicos, são de 

suma importância para o desenvolvimento da inclusão, desde que seus objetivos não sejam 

dissociados de escolhas éticas.   

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi possível verificar as tecnologias tem influenciado toda a sociedade 

contemporânea, devido seu rápido desenvolvimento e aspectos que permitem a inclusão de 

pessoas com algum tipo de deficiência. Sua característica democrática em possibilitar vários 

tipos de comunicação não só áudio, como também, a linguagem escrita e imagens, têm aberto 

possibilidades de comunicação para aqueles que antes não possuíam formas de se comunicar. 

As pessoas surdas historicamente sofreram com a dificuldade de interagir e 

comunicar-se e com as TIC novos leques foram sendo aprimoradas e cada vez mais 

aperfeiçoadas, as pessoas surdas estão vislumbrando nas novas tecnologias, possibilidades de 

ensino e aprendizagem. Por terem dificuldades com a língua escrita as tecnologias têm 

possibilitado novas formas de comunicação, mais condizentes com as demandas atuais. 

Com as tecnologias as modificações no cotidiano das pessoas surdas, estão não só nas 

práticas educativas e sociais, mais sim em atividades cotidianas que antes eram restritas a 

ouvintes. Como mencionado as pessoas surdas geralmente convivem diariamente com 

pessoas ouvintes, tornando reduzida a comunicação, com os aplicativos e demais recursos 

tecnológicos a comunicação ficou acessível. 

Contudo, as pessoas surdas ainda enfrentam barreiras, os recursos tecnológicos ainda 

não são acessíveis a todos, os custos são fatores determinantes nas conquistas de 

determinados meios tecnológicos. Outro ponto deve-se que há poucos cursos de formação 

para que pessoas surdas possam utilizar de forma mais significativa os softwares, aplicativos e 

aparelhos tecnológicos como um todo. Vale destacar a necessidade de maiores investimento 

para o aprimoramento e desenvolvimento de novos recursos. 

Por fim, acredita-se que tecnologias estão longe de ser a salvação da inclusão ou da 

educação, mas seu aprimoramento pode possibilitar um caminho novo de descobertas e um 

passo a mais para inclusão digital e social. No caso das pessoas surdas um novo caminho para 

comunicação e interação.  
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INFÂNCIA E MÍDIA: DEBATE SOBRE A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA 

FORMAÇÃO DA CRIANÇA 
 

Célia Regina de Carvalho (UFMS/CPNV)139 
 

RESUMO: Este texto consiste em um relato de uma experiência vivenciada na disciplina 

“Infância, mídias e múltiplas linguagens” com o objetivo de discutir sobre as interfaces entre 

a mídia e a educação, bem como a respeito da influência dos conteúdos das mídias na 

formação da criança. Para tanto, propusemos o estudo de quatro temas para que abordavam o 

corpo e a publicidade infantil, os personagens de animações infantis, bem como o uso de 

mídias por crianças e adolescentes. Com base nesta experiência chamamos a atenção para a 

abrangência da mídia em todos os aspectos da vida contemporânea, principalmente junto ao 

público infantil e salientamos a importância da formação crítica do professor a fim de criar 

condições para que as crianças não se restrinjam a meros consumidores dos seus conteúdos, 

mas que possam adquirir habilidades para analisá-los de forma cada vez mais crítica e 

autônoma.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente. Mídia. Infância.  

 

1 A INFÂNCIA E A MÍDIA 

 

Atualmente, a mídia está presente em todos os aspectos da vida humana, exercendo 

influência, principalmente sobre as crianças, na medida em que estas já nasceram em um 

mundo permeado por artefatos tecnológicos, como a TV, o computador, a internet e mais 

recentemente, os aparelhos celulares conectados em rede. O contato das crianças com as 

mídias é cada vez mais precoce. Segundo Santos (2015, p. 141) indivíduos da geração digital, 

millennials ou gerações Y140, Z141 e Alpha142 são cada vez mais “familiarizados com a 

mobilidade ubíqua, com a liberação do compartilhamento, da autoria, da conectividade, da 

colaboração e da interatividade”.  Navegam entre o mundo físico e o virtual de forma quase 
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simultânea, “podendo mesclar as informações do mundo real com as informações acessadas 

virtualmente” (HIGUCHI, 2011, p. 40). 

Nesta direção, o presente texto busca promover o debate em torno da influência da 

mídia na formação da criança. Resulta de uma experiência desenvolvida na disciplina 

“Infância, mídias e múltiplas linguagens” ofertada no 7º semestre do curso de Pedagogia da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Naviraí – MS.  

Durante a disciplina, entre outros momentos de estudos, propusemos uma atividade na 

qual selecionamos quatro temas discussão, tais como: 1) Corpo e mídia; 2) A publicidade 

infantil na mídia; 3) Personagens de animações infantis; 4) O uso da mídia por crianças. 

Dentro de cada um deles, os acadêmicos leram e analisaram artigos científicos, que 

posteriormente foram apresentados em sala de aula, na forma de seminários.  

Segundo Duarte (2010, p. 3) “a mídia é, está, faz parte, independentemente do que 

pensamos dela ou do uso que dela façamos. Ela media a vida política, social, familiar, 

amorosa, sexual e faz parte da imensa maioria das atividades que os seres humanos realizam”. 

Há, portanto, uma midiatização ou mediação de tudo, pelo fato de “não haver lugar algum no 

mundo (com raríssimas exceções) ou atividade humana que não tenham sido tocados pela 

mídia”.   Neste caso, “mídia não só faz parte da vida e das atividades humanas, mas é 

presença sine qua non, ou seja, não é mais possível pensar a sociedade sem ela”.  Apesar de a 

TV ainda ser a mídia mais utilizada pelas pessoas, a mesma tem cada vez mais perdido espaço 

para outros meios como a mídia digital e a internet.  

Assim sendo, “a mídia é um processo institucionalizado, em que diferentes atores se 

reúnem e se confrontam, buscando alcançar alguma síntese de significados, ainda que 

provisória” (DUARTE, 2006, p. 497). Por este motivo, o sentido das mensagens produzidas  é 

bidirecional, ou seja, é produzido da mídia para o sujeito mas também  entre o universo 

particular do sujeito e os produtos da mídia.  Sob este entendimento, o receptor não é passivo, 

pois “ele participa da produção de sentido dentro de uma lógica cultural e lida com as 

possibilidades que essa cultura lhe abre (ou limita) para construir significado” (DUARTE, 

2006, p. 497). 
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Belloni (2008, p.719) usa o termo “sociologia da infância” que visa “compreender 

estes processos desde o ponto de vista da criança e não mais apenas desde a perspectiva das 

instituições (família, escola)”, na medida em que 

 

As crianças percebem as mensagens midiáticas a sua maneira, de acordo com as 

mediações que se estabelecem em seu grupo familiar, social, escolar, de pares. Vão 

construindo seu imaginário a partir destas significações, misturando ficção co m 

realidade, super-heróis e personalidades políticas, catástrofes reais com violência 

fictícia. Em suas relações com as mídias, especialmente a televisão, as crianças 

atribuem vida e poder aos personagens das telinhas, com quem elas estabelecem 

relações afetivas (BELLONI, 2008, p. 719).  

 

No entanto, a formação docente tem se mostrado pouco eficaz no que se refere à 

leitura crítica das mídias, a fim de que os professores “possam ter condições de proporcionar 

uma educação para, com e por meio das mídias” (CARVALHO, 2014, p. 4). Neste sentido, o 

professor deve ser preparado de modo a conceber as crianças “como sujeitos sociais atuantes” 

de modo a proporcionarem “um olhar sensível e reflexivo sobre as mídias” (PONTES; 

PENTEADOS, 2011, p. 73). 

Giraldello  et. al.,  (2012, p. 170) defendem que  a formação de professores carece de 

investir na  

 

[...] capacidade de ver, interpretar e problematizar as imagens de TV, de assistir e 

entender os filmes, de analisar as publicidades criticamente, de ler e problematizar 

as notícias de jornais, de identificar programas de rádio, de saber usar o computador, 

de navegar de forma segura nas redes, de produzir, de compartilhar conteúdos 

digitais, de interagir nas redes sociais (GIRALDELLO; CHAGAS; 

SCHLINDW EIN; FANTIN, 2012, p. 170). 

 

Concordamos com Fantin (2006) quanto às contribuições da mídia-educação na 

formação docente tais como: a) a questão da cultura como ampliação e possibilidade de 

diversos repertórios culturais aliadas à crítica como capacidade de análise, de reflexão e de 

avaliação; b) a criação como capacidade criativa de expressão e comunicação e de construção 

de conhecimento; c) cidadania como autoria e participação na cultura. Por este motivo, é 

importante promover a ampliação do o repertório midiático da criança, como forma de 

“exercício de outras formas de recepção e apropriação dos próprios materiais cotidianos, 

presentes na mídia e fartamente consumidos por alunos e professores” (FISCHER, 2007, p. 

298).   
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2 REFLEXÕES EM TORNO DA RELAÇÃO ENTRE A MÍDIA E A CRIANÇA  

 

Conforme já relatamos anteriormente, os acadêmicos se organizaram em grupos a fim 

de analisarem os textos e exporem as suas impressões sobre os mesmos. Os elementos que 

serviram de base para a análise foram os seguintes: temática central, problema e/ou questões 

norteadoras que servem de base para o argumento do (a) autor (a) e objetivo (s) do texto; as 

principais questões abordadas na fundamentação teórica; os principais achados e/ou dados 

coletados pelo (a) autor (a), bem como as principais conclusões e alguns pontos a serem 

debatidos pelo grupo.  

O quadro a seguir, apresenta a relação dos textos trabalhados durante esta atividade. 
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Quadro 1: Relação dos textos trabalhados. 
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TEMA 1:  

Corpo e Mídia 

Grupo 1 A infância na era das mídias: corporeidade em foco143  

Grupo 2 Corpo, mídia e embelezamento: identidades de 

gênero144 na infância 

TEMA 2:  

A publicidade 

infantil na mídia 

Grupo 3 Alice no país da propaganda: um estudo da linguagem 

publicitária e sua recepção junto ao público infantil145 

Grupo 4 Publicidade e infância: uma relação perigosa146 

TEMA 3:  

Personagens de 

animações infantis 

Grupo 5 Cinema e constituição dos sujeitos147 

Grupo 6 A influência dos desenhos animados no comportamento 

de crianças ao brincar148 

TEMA 4:  

Uso das mídias por 

crianças 

Grupo 7 Comunicação, consumo e entretenimento no universo 

infantil: o celular como telefone ou brinquedo?149 

Grupo 8  Meios de comunicação e o desenvolvimento integral de 

crianças e adolescentes150 

Grupo 9 Youtubers mirins: mera expressão artística ou trabalho 

infantil151 
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O primeiro tema, “Corpo e mídia”, contemplava dois textos que pretendiam, 

respectivamente “verificar como a presença da mídia é apropriada por crianças, considerando-

se especialmente suas manifestações corporais” (WIGGER; SIQUEIRA; PASSOS, 2016, p. 

158) e “discutir a visibilidade e centralidade que, desde a infância, o corpo tem assumido em 

nossa sociedade e cultura” (BECK; GUIZZO, 2016, p. 3). Nesta direção, os grupos 

destacaram:  

 

A experiência de aprendizagem social das crianças e jovens nos dias de hoje feit a 

em ambiente hipermidiatizado; O uso em sala de aparatos eletrônicos e diferentes 

tipos de telefones celulares por onde podem percorrer as páginas de seus livros  

favoritos; O fato de as crianças em nossos dias estarem sendo submetidas a uma 

antecipação da “expectativa de corpo ideal” provocada pela mídia (GRUPO 1
152

);  

 

Excessiva veiculação midiática de meninas com corpos produzidos, na moda e 

embelezados, tendo o propósito de sedução; A excessiva preocupação com a 

aparência ser considerada como uma prática cultural dessa infância contemporânea 

na qual as crianças são incitadas por variadas instâncias que as educam a 

constituírem tais proposições erotizadas em suas condutas; novas formas de ser 

criança e de viver a infância [...] a partir de determinados ensinamentos postos em 

circulação pelas mídias (GRUPO 2). 

 

Os pontos debatidos pelos grupos se voltaram para a questão do embelezamento, 

expresso no crescimento do mercado de vestuário e beleza infantil, na qual as crianças 

anseiam os mesmos padrões dos adultos; o erotismo infantil impulsionado pelos programas de 

TV e canais do Youtube que incitam a sensualidade, principalmente por parte das meninas; a 

pedofilização e adultização das crianças, em que o corpo é tido como capital desejado por 

pessoas das mais variadas classes sociais, bem como o consumismo em torno do corpo, 

expressas principalmente pela busca constante do corpo ideal, mesmo que isto prejudique a 

saúde das mulheres.  

Com relação aos achados das pesquisas, observamos alguns elementos convergentes, 

como por exemplo, o uso generalizado de produtos e objetos que revelam a presença do 

fetiche da mercadoria e do consumismo no mundo infantil. Consideram que na atualidade a 

criança tem sido submetida a uma antecipação da “expectativa do corpo ideal” provocada pela 

mídia em que as crianças passam por um processo de adultização facilmente verificada tanto 

na aparência física quanto na expressão corporal. Este processo é, em muitos casos, 

                                                                 
152

 Os trechos retirados das análises foram identificados de acordo com os grupos, contados de 1 a 9.  



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 415 

influenciado pelos adultos, que não se preocupam pelo fato de as crianças usarem maquiagem, 

roupas de adultos, sapatos de salto alto, fazerem coreografias sensuais, etc, sem perceberem 

que as mesmas estão se tornando mini adultos.  Além disso, chamam a atenção para a 

importância do papel do adulto como mediador entre a criança e a mídia. “Os adultos são 

espelhos, referências para as crianças, elas se sentem atraídas pelas suas ações” (GRUPO 1). 

Nesta direção questionam sobre as medidas que os pais e a escola deveriam tomar para 

assegurar o sentido da infância da criança. No caso da escola, enfocamos a valorização das 

especificidades da infância, ressaltando conscientização dos pais a respeito da importância do 

brincar e de um ambiente propício ao desenvolvimento integral da criança.  

Com relação ao tema 2, “A publicidade infantil na mídia”, os grupos mencionaram “a 

centralidade da mídia na definição da vida moderna, o sistema publicitário e o processo de 

comercialização da infância, o desaparecimento da infância e a formação de uma criança 

consumista” (GRUPO 3). O grupo 3 ponderou que a tomar  a criança como uma consumidora 

dentro da sociedade cada vez mais se estimulará o desejo em possuir determinado produto.  

Observamos, ainda, outros aspectos como o “comportamento e a opinião das crianças, os 

diversos fatores que influenciam o impacto da publicidade sobre as pessoas e o processo de 

comunicação pelo público infantil” (GRUPO 4). 

Por conseguinte, os grupos propuseram o debate sobre alguns pontos, a saber: “O 

consumo como dominante cultural da contemporaneidade interfere diretamente na 

constituição da infância, já que nascer na cultura consumista não significa apenas acompanhar 

de fora, pacificamente, a sociedade girando em torno do eixo do consumo” (GRUPO 4), pois 

o interesse com relação ao público infantil é apenas o lucro. Com isso, as crianças estão se 

tornando, precocemente, grandes consumidores, que são bombardeadas pela mídia a 

adquirirem produtos que tornariam a sua infância mais feliz e saudável.  

Chamamos a atenção também para o fato de a publicidade também vender uma 

ideologia de valores, que implicam na formação de uma criança muito mais preocupada em 

“ter” coisas que lhe trarão satisfação momentânea sem se preocupar com o valor ou com os 

malefícios destes produtos do que “ser” _ sujeito crítico e ativo diante da propaganda 

veiculada pela mídia.  O risco de pensar a publicidade infantil somente pelo viés do adulto 
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pode “estereotipar, não só as práticas de consumo infantil, mas as próprias necessidades de 

proteção e participação das crianças” (FANTIN; MIRANDA, 2015, p. 6).  

Propusemos, no tema 3, uma discussão em torno dos “Personagens de animações 

infantis ”, na qual os grupos analisaram dois textos, sendo que o primeiro deles considera o 

cinema como uma produção cultural que cria, veicula e dissemina vários discursos que em 

muitos casos são tomados como verdade e o segundo levanta questões sobre a influência dos 

desenhos animados nos comportamentos das crianças. 

Em se tratando do cinema, o grupo 5 discorreu que  

 

o cinema pode ajudar na formação e propagação de conceitos e ter relações diretas 

na sociedade, mostrando fatos, conceitos, padrões e marcar uma geração”, 

destacando que é preciso analisar “como estas verdades históricas chegam e podem 

ser vistas, assimiladas, moldadas e apropriadas pelos seres humanos através do 

ponto de vista de quem as criou ou as reconta no cinema, livros e modos de como 

são envolvidas na educação (GRUPO 5).  

 

O texto lido por este grupo analisa a ideia de belo e feio de acordo com personagens 

do filme Sherk. Nos dados coletados pela autora há um diálogo entre duas meninas sobre suas 

preferências a respeito dos personagens (princesa, ogra, príncipe). Neste caso, ficou evidente 

a construção de um ideal de beleza (física) e a identificação com personagens considerados 

belos como a Cinderela, a princesa e o príncipe, sendo que não há uma preocupação com o 

caráter dos mesmos. O cinema contribui para a inculcação de pensamentos “acerca da beleza, 

feminilidade, como uma mulher deve se comportar [...] entretanto, a sociedade não educa os 

homens para serem príncipes” (GRUPO 5).  

Concordamos com Passamani (2012, p. 6) ao afirmar que o cinema “tem apresentado 

elementos para pensar a vida” carregando em si “o potencial de questionar as estruturas que 

edificam diferentes grupos sociais”.  Deste modo, “o cinema não é neutro, ele está imbricado 

das relações de poder que tencionam a vida em sociedade e, por isso, é orientado 

ideologicamente” (PASSAMANI, 2012, p. 6). Por este motivo, a escola não pode se eximir 

deste papel, mas promover o debate em torno de questões relevantes da atualidade, 

frequentemente abordadas também por filmes de animação voltados para o público infantil.  

Algumas questões apresentadas pelo grupo 5 corroboram este pensamento, quais 

sejam, somos manipulados por quem detém o poder (capital) que produzem verdades que são 
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válidas para todos; o cinema atende a interesses específicos da classe dominante e cada 

verdade é produzida onde há condições propícias; o cinema pode ser compreendido como um 

lugar que veicula a verdade que participa do processo de formação do sujeito, influenciando a 

sociedade de modo geral.   

Quanto à repercussão dos desenhos animados junto ao público infantil, o grupo 6, 

pontuou que estes interferem no comportamento infantil e podem ser expressos em suas 

brincadeiras. Apesar de ser um tema relevante na atualidade, há poucas pesquisas empíricas 

envolvendo que estudem os impactos dos desenhos animados nas vidas de crianças ou seus 

familiares. Esta influência não se reflete apenas na formação da criança, mas também no 

desejo de consumir os produtos licenciados dos personagens infantis, como Peppa Pig, 

Galinha Pintadinha, Dora Aventureira, Luna etc.  

Tanto no caso do cinema quanto dos desenhos animados a família e a escola assumem 

grande relevância. Os pais devem ficar atentos aos conteúdos dos desenhos infantis que 

atualmente estão presentes em várias plataformas (TV aberta e paga, DVDs, streaming de 

vídeo, canais do Youtube etc) de modo que não perderem o interesse por brincadeiras, jogos e 

outras atividades que propiciem o convívio social.  Na escola, o professor pode, juntamente 

com os alunos, ter um olhar crítico sobre as cenas, falas e atitudes dos personagens,  bem 

como a ideologia  implícita (formação de valores, sexismo, modos de ser, representações 

sociais) no conteúdo dos filmes.   

O quarto tema “Uso da mídia por crianças” focou na apropriação das tecnologias. Os 

textos buscaram, respectivamente, a) refletir sobre a economia política da infância no 

contexto do capitalismo, considerando as perspectivas que as sociedades e as empresas têm da 

sociedade contemporânea; b) demonstrar as mídias como aspectos positivos e negativos para 

a socialização de crianças e adolescentes e; c) refletir sobre os benefícios e riscos das crianças 

e adolescentes ao utilizar a internet, sobretudo, o Youtube. O grupo 7 abordou que  

 

Os bens materiais podem ser utilizados como forma de estabelecer relações sociais e 

modos de interação [...] o desejo de aquisição de aparelho (celular) reforça a 

perspectiva de que a mercadoria funciona como produtora de sentido em um 

contexto social, incluindo ou excluindo indivíduos em grupo de consumo (GRUPO 

7). 
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Com a evolução da tecnologia, as crianças sofrem muitas influências principalmente 

da mídia, como é o exemplo do telefone celular que foi repensado para atender o público 

infantil. Nos resultados de uma pesquisa apresentada neste texto, os pais e/ou responsáveis 

pelas crianças emitem um discurso de que o celular é utilizado como meio de entretenimento. 

Na medida em que o adulto utiliza o aparelho para se comunicar (função primária) ao passo 

que na relação da criança com o telefone celular verificou-se que “o aparelho é mais 

percebido por este público como uma ferramenta de interação social, por suas ferramentas 

secundárias, como câmeras, jogos ou internet”.  

Outro texto trabalhado enfatizava o trabalho de crianças e adolescentes na produção de 

vídeos divulgados na internet, os youtubers, na qual há um número cada vez mais crescente de 

pessoas que os visualiza despertando o interesse de empresas em divulgar seus produtos. 

Surge, neste caso, uma discussão a respeito desta prática, isto é, uma  forma de expressão 

artística ou trabalho infantil.  De acordo como a quantidade de produções e o tempo que se 

dedicam a esta atividade há de se questionar se estão sendo exploradas por pais e/ou 

responsáveis.  

 

É necessário ter em mente os benefícios e os riscos da interação da criança e do 

adolescente com a Internet, de modo a traçar estratégias capazes de garantir que o 

acesso às mídias digitais seja educativo e seguro e, mais do que isso, um meio  para a 

promoção de direitos – e não um ambiente de violação (DANTAS; GODOY, 2015, 

p. 102).  
 

A dificuldade em verificar as influências inadequadas em relação aos conteúdos 

apresentados nos sistemas midiáticos foi debatido pelo grupo 9 ao afirmar que a mídia tenta 

contradizer a existências destes impactos, devido ao fato de as publicidades direcionarem os 

pensamentos dos consumidores, interferindo em suas decisões em favor do sistema 

capitalista. Um aspecto positivo em relação aos meios de comunicação seria “a aquisição da 

informação, sendo um direito a todas as pessoas” (GRUPO 9)  e o negativo estaria 

relacionado de os conteúdos veiculados interferirem no comportamento dos indivíduos, como 

por exemplo, “depois de assistir, por muito tempo filmes violentos, os jovens 

inconscientemente, vão se tornando adultos violentos” (GRUPO 9).   

Assim sendo, “a mídia representa uma das mais importantes instituições de 

socialização das crianças e adolescentes na contemporaneidade” (CANELA, 2015, p. 77). A 
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violência e a sexualidade são dois elementos muito comuns quando se discute as repercussões 

da mídia na vida infantil. Em se tratando da relação entre violência e mídia “diversos fatores 

atestaram sobre essa interação, em decorrência dos conteúdos violentos transmitidos pelos 

meios de comunicação e assistido por crianças e jovens” (CANELA, 2015, p. 77).  No que se 

refere à interface entre sexualidade e mídia, os comportamentos sexuais apresentados pelas 

programações midiáticas a adolescentes tenham acesso a conteúdos pelos quais se explora 

“uma visão da sexualidade constantemente fundamentada na exploração da mulher enquanto 

objeto produza impactos negativos na formação da sexualidade de crianças e adolescentes” 

(CANELA, 2015, p 82). O mesmo pode ser verificado  

 

se essa abordagem se basear em um comportamento sexual desassociado de riscos 

(como a gravidez indesejada e as doenças sexualmente transmissíveis); na 

associação do sexo enquanto uma realidade que não vai além dos encontros casuais; 

assim como no tratamento da sexualidade vinculada a uma supervalorização do 

corpo e da imagem (CANELA, 2015, p 82). 

 

Vale destacar que os receptores sãos “capazes de dialogar, de forma mais ou menos 

criativa, com os enunciados que lhes são dirigidos, e de refletir, com diferentes níveis de 

criticidade, sobre o conteúdo e significado das mensagens a que têm acesso” (DUARTE, 

2006, p. 498).   Segundo Freire (2014, p. 109) este “ato não pode reduzir-se a um ato de 

depositar ideias de um sujeito sobre outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a 

serem consumidas pelos permutantes”.  

Portanto, a família e a escola devem promover condições para que crianças e 

adolescentes possam adquirir um olhar crítico sobre os conteúdos veiculados pela mídia, sem 

perder de vista que fazem leituras diferentes do mundo que as cerca, “com outros filtros e 

relações; são interpretações relativas às suas vivências e formas de lidar com a vida, que 

possuem olhar de criança” (DUARTE, 2010, p. 27).  

 

3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Ao refletirmos sobre a experiência vivenciada nesta disciplina sinalizamos para a 

abrangência das mídias em todos os aspectos da vida contemporânea, principalmente junto ao 

público infantil. Nos limites do tempo da disciplina e do trabalho proposto junto aos 
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acadêmicos discorremos apenas sobre quatro pontos (corpo, publicidade infantil, personagens 

de animações e o uso de mídias por crianças), mas reconhecemos uma infinidade de enfoques 

que poderiam ser adotados em outros momentos ou até mesmo em pesquisas na área.  

Mesmo com a presença de outros meios de comunicação como os computadores e 

celulares conectados em rede, a televisão ainda se destaca como um dos meios mais comuns 

nas manifestações corporais das crianças, como meio de visualização de propagandas que 

estão presentes tanto nos intervalos das programações da TV paga, como em produtos 

consumidos por personagens de novelas e programas na TV aberta. Ademais, os personagens 

preferidos pelas crianças aparecem estampados em itens de higiene, brinquedos, peças do 

vestuário, material escolar, alimentos e ficam posicionados em pontos estratégicos de 

supermercados, lojas, farmácias, quitandas etc, a fim de despertarem o seu desejo em possui-

los.   

É preciso considerar que inexiste uma infância única e ideal, mas refletir “sobre a 

forma como as diferentes infâncias são olhadas e percebidas pela sociedade” (DUARTE, 

2010, p. 9) e qual o lugar que a mídia ocupa neste contexto.  Neste sentido, chamamos a 

atenção para a formação docente na medida em que o professor deve ser capaz de “mover os 

aprendizes, de uma posição de consumidores [...] para analistas de mídia” (SIQUEIRA, 2013, 

p. 6). Sabemos que os conteúdos transmitidos pelas mídias estão imbricados de questões 

ideológicas, históricas, comunicacionais, mercadológicas e políticas cabendo ao professor, 

auxiliar “a criança a interpretar e a estabelecer sentidos e significados para esses produtos 

midiáticos” (CARVALHO, 2015, p.15068).  

Salientamos que a formação inicial de professores se constitui em um momento 

fundamental para que os acadêmicos (futuros professores) conheçam e problematizem as 

repercussões da mídia na infância a fim de que adquiram habilidades para “promover uma 

educação pautada no diálogo e na ludicidade” (CARVALHO, 2014, p. 15). Desse modo, 

defendemos a necessidade de a formação possibilitar aos professores o entendimento de que o 

uso das mídias necessita integrar-se a sua prática por meio do desenvolvimento de um 

trabalho envolvendo uma multiplicidade de mídias e linguagens. Este trabalho poderá 

oportunizar a apropriação crítica e criativa destes meios por parte das crianças e adolescentes, 

a fim de que saibam analisar os produtos das mídias de forma autônoma. 
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EFICÁCIA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

POR MEIO DO TEMA SOCIAL RESÍDUOS ELETRÔNICOS 

 

Wagner Antoniassi (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do 

Sul Campus Naviraí) 153  

 

RESUMO: A educação ambiental é uma necessidade e uma exigência da Constituição 
Federal de 1988 (artigo 225, § 1, VI). Contudo, os educadores ainda enfrentam dificuldades 

para abordar esse conteúdo de forma atraente e contemporânea. Pensando em soluções para 
essa problemática, este trabalho teve como proposta criar e avaliar uma sequência didática, 
simples, prática, de baixo custo e eficaz, para ser utilizada na capacitação de professores, 

fornecendo-lhes subsídios para abordar o tema. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, 
utilizamos como referencial teórico a educação problematizadora e dialógica de Paulo Freire e 

a metodologia das Oficinas do Futuro. Desse modo, o objetivo da pesquisa foi: O Tema 
Social Lixo Eletrônico pode ser utilizado de forma eficiente para abordar a educação 
ambiental em disciplinas do ensino fundamental?  

 
PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada de Professores. Resíduo Eletrônico. Educação 

Ambiental no Ensino Fundamental. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho propõe a avaliação da eficácia de uma sequência didática, visando 

apoiar a formação de professores para atuar como educadores ambientais, de forma a inserir a 

educação ambiental, por meio do tema social resíduo eletrônico, usando para isso a concepção 

educacional de Paulo Freire. 

A formação de educadores ambientais ainda é um grande desafio, pois, esses agentes 

atuarão em uma sociedade em que os excluídos ainda são a maioria (QUEIROZ, 2016).  

 Dessa forma, por meio da sequência didática alicerçada nos princípios educacionais e 

metodológicos de Paulo Freire, desenvolvida na presente pesquisa, pretende-se despertar a 
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consciência ambiental em professores do ensino fundamental usando elementos do seu 

cotidiano. 

 Para Jacobi (2003): 

  
A atitude de posicionar-se de forma irresponsável que a sociedade assume frente a 

problemas causados ao meio ambiente ocorre principalmente pela falta informações 

que podem levar o indivíduo a uma conscientização ambiental que envolve a ele 

como cidadão (JACOBI, 2003). 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) apontam o tema Meio Ambiente, como 

forma de contribuir na formação de cidadãos conscientes aptos a decidir e a atuar na realidade 

socioambiental, comprometidos com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade local 

e global. Deste modo, a escola é o espaço passível ás atitudes e valores, formação do caráter, 

com o ensino e a aprendizagem de habilidades e procedimentos. Esse é um grande desafio 

para a educação. (PCN 1998). 

Os PCN’s indicam como temas transversais o Trabalho e Consumo, segundo os quais, 

os jovens trazem imagens já construídas de valorização de profissões e tipos de trabalho, 

assim como sua tradução na posse ou não de objetos de “marcas” com alto valor simbólico.  

São questões que permeiam a dinâmica escolar, interferindo diretamente no ensino e na 

aprendizagem dos alunos. Os eletrônicos como smartphones entre outros representam o ápice 

desse consumo.  

Nesse sentido, a formação continuada de professores, capacita-os a serem agentes 

transformadores da realidade e formação do cidadão, ao promover a interiorização dos valores 

como a Educação Ambiental. A sequência didática desenvolvida aqui é uma boa ferramenta 

para esse fim, por ser extremamente simples, duplicável e de baixo custo, propiciando aos 

coordenadores, diretores e professores produzi-la de forma eficiente, mesmo que esses não 

sejam profundos conhecedores da temática ambiental, poderão fazer uso da metodologia 

proposta. A formação foi inspirada nas Oficinas do Futuro154 e alicerçada nos princípios da 

educação problematizadora de Paulo Freire, uma excelente maneira de o educador interiorizar 

tais valores e conhecimentos, baseados em sua realidade e universo cotidiano, permitindo 

assim que possam reproduzir essa formação com seus estudantes posteriormente. 

                                                                 
154

 Metodologia que usa técnicas participativas para levantamento de problemas, desafios e potencialidades de 

uma comunidade, desenvolvida pelo Instituto Ecoar para a Cidadania. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

Definimos como público alvo para a avaliação da eficácia da Sequência Didática 

docentes que atuam nas turmas do ensino fundamental da Escola Municipal Maria Lourdes 

Aquino Sotana, que concordaram em fazer parte da pesquisa. Participaram professores com 

formação em Matemática, Biologia, Pedagogia, Língua Portuguesa/Inglês e Normal Superior.  

Para identificar o perfil dos realizamos uma investigação com aplicação de um 

questionário utilizando a metodologia proposta por Cruz (2011), adaptada para um 

questionário eletrônico disponibilizada aos participantes da pesquisa via Google Formulários. 

Esse formulário foi usado para o levantamento de informações como o gênero, idade, 

formação, pós-graduação, tempo de docência, e conhecimentos prévios sobre o tema social 

lixo eletrônico, conhecimentos sobre EA, formação na área de EA. Obtivemos onze (11) 

respostas para o referido questionário as quais passamos a analisar na sequência. 

Em relação à caracterização dos professores o Gráfico 01 demonstra que a maioria dos 

professores participantes foi do gênero feminino, nove (81,8%), e dois do gênero masculino 

(18,2%): 

Gráfico 01- Gênero dos professores participantes da pesquisa  

 

Fonte: A pesquisa 

 

No que se refere à idade dos professores, podemos observar no gráfico 02, que a faixa 

etária varia entre 26 e 53 anos. Observamos uma maior intensidade entre os 40 e 50 anos, com 

sete professores figurando nesse intervalo de idade, como podemos verifica a seguir: 
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Gráfico 02- Faixa etária dos professores 

     

Fonte: A Pesquisa 

 

Analisando os gráficos 01 e 02, podemos constatar que a maioria dos professores 

participantes da pesquisa é do gênero feminino e estão com idade média acima de 40 anos.  

Para identificarmos a experiência na prática docente do grupo, foi aplicada uma 

pergunta afim de levantamento desses dados, que podem ser verificamos no gráfico 03.  

 

Gráfico 03 - Experiência na docência 

 
Fonte: A pesquisa 

 

Podemos constatar com essas questões que os sujeitos da pesquisa foram em sua 

maioria do gênero feminino, com uma idade média de 40 anos e grande experiência na 

docência. O grupo foi uma excelente amostra para o desenvolvimento do trabalho proposto, 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 426 

visto que os mesmos, baseados em suas experiências e práticas de docência, puderam analisar 

de forma consistente a formação continuada desenvolvida e aplicada nesse trabalho.     

A despeito do tempo médio de docência dos professores, embora fosse 

consideravelmente bom, sendo a maioria com mais de 15 anos de experiência, constatamos 

que a grande maioria, nove (90,9%) não havia feito qualquer formação na área de Educação 

Ambiental. Somente um dos professores havia feito alguma formação em Educação 

Ambiental, como podemos verificar no gráfico 04. 

 

Gráfico 04 Professores com alguma formação em EA 

 

 

  

  

 

Fonte: A pesquisa 

Quanto à formação do grupo de professores, em relação a sua graduação, podemos 

constatar que quatro (36,4%) são formados em pedagogia e quatro (36,4%) em 

Português/Inglês, um (9,1%) em Biologia, um (9,1%) em Matemática e um (9,1%) em 

Normal Superior. 
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Gráfico 05 - Formação dos Professores 

 

Fonte: A pesquisa 

O levantamento do número de professores pesquisados que possuem Pós-Graduação 

foi realizado por meio de uma pergunta presente no questionário, verificando o grau de 

escolaridade de cada professor participante da pesquisa. Os resultados foram dois (18,2%) não 

possuem nenhuma pós-graduação, nove (81,8%) possuem especialização e nenhum (0,0%) 

dos participantes apesar do tempo médio de docência ser elevado, não possuem Mestrado ou 

Doutorado, o que pode ser constatado no gráfico 06:     

 

Gráfico 06- Professores que possuem Pós-Graduação 

 

Fonte: A pesquisa 
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3 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

Foram realizados dois encontros presenciais na sede provisória do IFMS, Campus 

Naviraí, com duração de 4h cada um, totalizando 8h presenciais.   Essa fase da pesquisa teve 

como referência a pesquisa colaborativa, que segundo Mizukami (2003) tem contribuído no 

desenvolvimento profissional, possibilitando a mudança tanto dos professores como dos 

pesquisadores. O objetivo é consolidar conceitos relacionados à Educação Ambiental por 

meio de vídeos, textos, discussões e reflexões sobre Resíduos Eletrônicos e temas ambientais. 

Dessa forma, estimular o diálogo sobre esses materiais encontrados em suas casas, trabalho, e 

outros locais do seu cotidiano, propiciando assim, uma interiorização dos valores ambientais 

os quais segundo Libório, (1994), aproxima o homem e a natureza. Isso acontece quando é 

ampliado o universo de informações sobre as consequências de suas atitudes em relação ao 

meio onde estão inseridos (LIBÓRIO,1994). 

 

Quadro 01- Cronograma das atividades presenciais 

Encontro Tema Encontro presencial Carga 
horária 

Data 

1º Lixo Eletrônico e os problemas causados ao meio 

ambiente por esse tipo de resíduo. (Árvore dos 
Sonhos) 

04 h 08/12/2016 

2º Desafios a serem superados para garantir um destino 

adequados aos materiais eletrônicos descartados, sem 
prejudicar o meio ambiente. (Muro das Lamentações) 

04 h 09/12/2016 

Fonte: A Pesquisa  

Também foram disponibilizados textos, atividades e vídeos via Google formulários e 

Google documentos, contabilizando 12h de atividades a distância. Logo o curso de formação 

continuada teve um total de 20 horas.  

Durante os encontros presenciais, os professores realizaram atividades práticas, nas 

quais os participantes tiveram a oportunidade de discutir e identificar temas ambientais por 

meio do tema social lixo eletrônico.  Igualmente, tiveram a possibilidade de abordar o tema 

Educação Ambiental a partir dos Resíduos Eletrônicos, baseados na metodologia das Oficinas 

do Futuro. Segundo o Manual de Metodologias Práticas para o Desenvolvimento Comunitário 
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(2007 p.67), as Oficinas do Futuro consistem em uma técnica de construção participativa 

utilizada para perceber os desafios e potencialidades de uma comunidade. 

Ressalto, mais uma vez, que a metodologias propostas nas oficinas do futuro vão ao 

encontro da proposta de uma educação problematizadora de Paulo Freire. As bases dessa 

educação problematizadora pensada por Freire, têm a finalidade de elucidar o educando de 

seu papel no mundo e levá-lo a perceber a presença da opressão para que possa lutar contra 

(FREIRE, 1981). O que possibilitou a construção em grupo de reflexões e práticas que 

poderão ser usadas nas diversas disciplinas, correlacionando suas respectivas áreas de atuação 

por meio do Lixo Eletrônico à Educação Ambiental. Todos os encontros foram fotografados 

para registro das atividades desenvolvidas. 

 

Primeiro encontro (Oficina Árvore dos Sonhos) - Lixo Eletrônico e os problemas 

causados ao meio ambiente por esse tipo de resíduo 

 

O primeiro encontro ocorreu nas dependências do IFMS, Campus Naviraí, optamos 

por realizar a formação fora da escola Maria Aquino para evitar interferências. Participaram 

desse primeiro encontro onze voluntários sendo dois do gênero masculino e nove do gênero 

feminino. 

De início solicitamos ao grupo que assistissem ao vídeo História dos eletrônicos 

(legendado em Português) 07 min. 56 s. disponível em:  < 

https://www.youtube.com/watch?v=BZzxU46DBd8>. 

Após o término do filme, sugerimos uma divisão do grupo em subgrupos (sugestão 

de quatro componentes por grupo) e pedimos para que pensassem em maneiras adequadas de 

destinação ou redução do material eletrônico sem prejudicar o meio ambiente, registrando 

suas sugestões em cartões verdes recortados em formato de folhas. Também foi fornecido aos 

grupos, como material de apoio, o Artigo LIXO ELETRÔNICO RESÍDUO NOVO E 

COMPLEXO, (WALDMAM 2007) disponível em 

http://www.mw.pro.br/mw/eco_lixo_eletronico.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=BZzxU46DBd8
http://www.mw.pro.br/mw/eco_lixo_eletronico.pdf


 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 430 

Ao término das discussões e escrita das sugestões nos cartões (folhas), cada grupo 

pode apresentar suas sugestões de como destinar de forma correta e reduzir a produção do lixo 

eletrônico. Ao apresentar as sugestões, foram colando-as em uma árvore desenhada em 

cartolinas denominada “Árvore dos sonhos”. 

 Como alternativa essa árvore também poderia ter sido desenhada com giz no quadro 

negro. 

 

Figura 1 – Alternativa para reduzir o lixo eletrônico 

 

 

Fonte: A pesquisa 

No momento em que cada integrante dos grupos foi colando suas sugestões, o 

mesmo explicava-as aos demais grupos, os quais, de forma colaborativa e construtiva, 

relacionavam a sugestão do grupo ao seu cotidiano, identificando fatos de seu bairro, cidade e 

ambiente de trabalho. Essa ação despertou grande interesse nos participantes da formação, 

houve uma grande troca de experiências vivenciadas em suas realidades pessoais, surgindo de 

forma colaborativas novas sugestões para a redução do lixo eletrônico.   
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Figura 2 – Árvore dos Sonhos 

 

Fonte: A pesquisa 

E para concluir o primeiro encontro o pesquisador apresentou o vídeo Lixo 

Eletrônico. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=NxwUmzdM_cc Produzido 

por: NTE III PUCSP 2009. 

Segundo encontro (Oficina Muro das lamentações) Desafios a serem superados para 

garantir um destino adequado ao material eletrônico descartado, sem prejudicar o meio 

ambiente. 

 

O segundo encontro presencial foi denominado Oficina Muro das Lamentações. 

Ocorreu também nas dependências da sede provisória do IFMS, Campus Naviraí, no dia nove 

de dezembro de 2016. Com a participação de 11 professores e teve como objetivo, dar aos 

participantes a percepção dos desafios a serem superados, para garantir um destino adequado 

aos materiais eletrônicos descartados de forma consciente, sem prejuízos ao meio ambiente. 
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A oficina teve início com o pesquisador dando as boas vindas a todos os participantes. 

Em seguida explicamos que o encontro (oficina) do dia era denominado Muro das 

Lamentações. 

Perguntamos aos professores/as participantes se conheciam a história do Muro das 

Lamentações, o qual, dá nome à oficina que seria realizada. Apenas dois disseram que sim. 

Em seguida foi apresentado ao grupo o vídeo: O que é o Muro das Lamentações?  

Após a exibição do vídeo, dividimos os participantes em grupos e foi feita a seguinte 

pergunta a eles: “Quais os problemas que dificultam chegarmos à realização de nossas 

sugestões do encontro passado (sonhos)? ” 

Pediu-se para que os grupos registrassem em papel sulfite, em formato de tijolinhos, 

cada problema que nos impedia de realizar as sugestões do primeiro encontro, cada um em 

um cartão “tijolo” diferente. 

 

Figura 3 – Atividade em grupo durante oficina Muro das Lamentações. 

 

Fonte: A pesquisa 

 

Após o término da atividade, em que o grupo refletiu os possíveis problemas para 

alcançar a realização dos “sonhos” do primeiro encontro, cada um dos problemas foi 

registrado em um tijolo que foi apresentado a todos e posteriormente colado na parede, 

formando uma espécie de muro. 
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Figura 4 – Muro das Lamentações 

 

 

Fonte: A pesquisa 

 

Na sequência de cada uma das perguntas, o grupo debateu e refletiu sobre o tema. Por 

fim, os participantes discutiram a importância do envolvimento de todos (da comunidade 

escolar, comunidade, do poder público, das organizações da sociedade civil), para superar os 

desafios.  

O pesquisador agradeceu a participação de todos e encerrou o encontro pedindo que 

respondessem a um questionário para avaliar da atividade de formação continuada. 

Análise da contribuição da ação de formação em educação ambiental por meio do tema 

social Lixo Eletrônico nas disciplinas do ensino fundamental.  

 

Passaremos a analisar os benefícios da formação em educação ambiental por meio do 

tema social Lixo Eletrônico aos professores da Escola Maria Aquino, por meio da análise do 

questionário de avaliação final da atividade. 
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Aplicamos um questionário utilizando a metodologia proposta por CRUZ (2011). O 

questionário aplicado trazia perguntas, as quais passaremos a analisar na sequência. 

Foi questionado aos participantes: Sobre a temática Abordada na atividade de 

formação em Educação Ambiental (EA) Lixo Eletrônico você possuía conhecimentos? 

Pergunta para a qual recebemos as seguintes respostas: 

Afirmaram que não possuíam conhecimento (0%) dos participantes , (22,2%) disseram 

possuir conhecimentos vagos, (66,7%) consideram possuir alguns conhecimentos a respeito 

do tema e, afirmaram ter amplos conhecimentos (11,1%). Como podemos verificar no gráfico 

07. 

 

Gráfico 07 – Conhecimentos sobre a temática abordada na atividade de formação em 

Educação Ambiental (EA). 

      

Fonte: A pesquisa 

 

Pode-se verificar nas respostas anteriores, uma necessidade de formações abordando o 

tema, visto que aproximadamente 90 % dos entrevistados declararam ter conhecimentos 

vagos ou pouco conhecimento sobre o tema abordado. Esse resultado nos iniciativa a uma 

ação de divulgação e duplicação de formações abordando o tema. 

Em seguida, fizemos a seguinte pergunta: “Esta proposta de formação continuada em 

Educação Ambiental por meio do Tema Social Lixo Eletrônico para você:” Para essa questão 

propomos 3 alternativas : 1- não proporcionou conhecimentos além dos que já possuía; 2- 

proporcionou novos conhecimentos sobre o assunto; 3- proporcionou a oportunidade de 
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reformular conhecimentos e pontos de vista que tinha a respeito do assunto. Para a qual 

obtivemos os resultados (0,0%) das respostas não proporcionou, (44,4%) responderam que 

proporcionou novos conhecimentos sobre o assunto e (55,6%) responderam que proporcionou 

a oportunidade de reformular conhecimentos e pontos de vista que tinha a respeito do assunto. 

Verificamos nas respostas anteriores que os temas abordados e discutidos no processo 

de formação foram produtivos, trazendo temas novos os quais possibilitaram o debate e a 

produção do conhecimento para o grupo. 

Em relação às discussões e atividades realizadas nos encontros (88,9%) disseram ter 

sido excelentes (11,1%) boas e (0,0%) regulares ou ruins. 

 

Gráfico 08 - As discussões e atividades realizadas nos encontros. 

 

Fonte: A pesquisa 

 

Podemos verificar, no gráfico anterior, as atividades foram consideradas pelo grupo, 

em sua maioria, excelentes ou ótimas, fato esse que valida o uso das atividades utilizadas 

durante a formação.    

 

4 CONCLUSÃO  

 

Neste trabalho abordamos a formação continuada de professores em educação 

ambiental, utilizando como referencial teórico-metodológico a educação problematizadora de 

Paulo Freire e a metodologia das Oficinas do Futuro. A abordagem utilizada foi no sentido de 

uma capacitação de professores contextualizada e norteada pelo tema social Lixo Eletrônico.  
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Por meio dessa investigação inicial levantamos os conhecimentos do grupo sobre o 

tema social Lixo Eletrônico e a percepção que os professores apresentavam a respeito dos 

problemas causados ao meio ambiente por esses materiais. 

Após o levantamento do conhecimento dos professores, passamos ao planejamento da 

sequência didática, baseada na educação problematizadora de Paulo Freire. Escolhemos 

trabalhar o tema por meio de uma adaptação das Oficinas do Futuro: Árvore dos Sonhos e 

Muro das Lamentações.   

Durante o desenvolvimento da sequência didática, os professores demonstraram algum 

conhecimento a respeito do tema, bem como dos efeitos causados por esses materiais ao meio 

ambiente, porém as análises indicam que os mesmos não possuíam informações de como 

descartar esses materiais de forma adequada ou como reduzir a produção desse tipo de 

material. Observamos ainda um grande envolvimento dos professores em relação ao tema em 

seu cotidiano. 

Durante a etapa de construção da árvore dos sonhos, verificamos uma reflexão 

coletiva por parte dos professores buscando situações ideais para o destino adequado do 

material eletrônico produzido e posteriormente descartado, bem como a reflexão de como 

reduzir a produção desse material, utilizamos a técnica de grupos para discussão e construção 

do conhecimento de forma coletiva. 

O segundo momento da formação foi destinado à reflexão dos obstáculos que 

impedem a solução dos problemas envolvendo os RE’s. Foi utilizada a metodologia da oficina 

do futuro muro das lamentações. Na finalização dessa etapa, foi aplicado um questionário aos 

professores com o objetivo de avaliar a eficácia da sequência didática.    

Podemos constatar, em análise das respostas dadas pelos professores participantes da 

pesquisa, uma evolução na compreensão do tema e uma interiorização de valores e 

conhecimento ambiental, bem como dos problemas causados ao meio ambiente pelo lixo 

eletrônico. 

Os resultados sugerem que a formação continuada em Educação Ambiental, por meio 

da sequência didática desenvolvida neste trabalho, mostrou-se uma alternativa de apoio e uma 

possível ferramenta de inserção do tema ambiental em disciplinas do ensino fundamental. 

Logo, professores de diversas áreas podem ser capacitados por meio de um procedimento 
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metodológico simples, de baixo custo e de fácil reprodução, portanto, atingimos os objetivos 

definidos, o que podemos constatar por meio dos questionários de avaliação da sequência 

didática.   

Os resultados nos permitem concluir que obtivemos êxito no objetivo da pesquisa: 

Elaborar uma sequência didática, visando apoiar a inserção da educação ambiental em 

disciplinas do ensino fundamental, por meio da concepção educacional de Paulo Freire, 

usando o tema social resíduo eletrônico. 

Esperamos que este trabalho possa servir como inspiração a outros educadores no 

auxílio da inserção da educação ambiental em disciplinas do ensino fundamental. 
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RESUMO: O presente trabalho advém de estudos realizadas durante o processo de Iniciação 
científica, o qual apresenta como objetivo conhecer os diferentes modos do uso das 

tecnologias e jogos eletrônicos utilizados por crianças residentes na área rural de Vila Vargas 
distrito do município de Dourados/MS. Para tanto, apoiamo-nos, entre outros autores, em 
Brougère e Norbert Elias buscando compreender a cultura lúdica e as relações sociais entre a 

crianças. Posteriormente, observamos a rotina das crianças e aplicamos questionário com 
linguagem acessível a elas, procurando verificar as implicações dos jogos eletrônicos no 

cotidiano desses infantes. Como resultado, identificamos os jogos preferidos, a 
regulamentação e normatização do uso dos recursos midiáticos por parte dos responsáveis, e a 
irrecusável presença de ambientes virtuais na vida dos pequenos que influenciam suas 

formações.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura Lúdica. Infância. Mídias Tecnológicas. Jogos Eletrônicos. 

 

1 A CULTURA LÚDICA E A INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS  

 

Nos dias atuais percebemos o grande interesse das crianças pelas tecnologias, como: 

celulares, computadores, games entre outros, com isso vão se inserindo na “cultura lúdica”, 

que segundo Brougère (1998, p. 24), apresenta-se como o conjunto de regras, significações, 

“referencias que permitem interpretar como jogo as atividades que poderiam não ser vistas 

como tais por outras pessoas”, como exemplo, na hora do recreio, facilmente as crianças 

conseguem distinguir uma briga de verdade de uma briga de brincadeira e consequentemente 

agir para com ela, o que não é uma tarefa fácil para os adultos. Dessa maneira, as crianças 
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Roça de acordo com o dicionário escolar da língua portuguesa significa o campo, a zona rural. (Na 

bibliografia).  
156
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sentem a necessidade de se adequar e participar dessa cultura ou ficarão de fora, podendo ser 

discriminados, pois “as crianças vão adquirindo saberes relacionados a como fazer, agir, 

definir, dizer, colecionar, jogar, nos diferentes cabos de conexões da rede transmídia” 

(SOUZA; SALGADO, 2008, p. 215).  

As crianças adquirem valores e saberes e definem quem participa ou não de 

determinada cultura lúdica em suas experiências cotidianas. A escolha pelo presente tema se 

deu a partir de uma pesquisa desenvolvida com crianças da área rural e suas experiências com 

as tecnologias da informação, pois as mesmas demonstraram afinidades e conhecimento do 

universo digital e tecnológico e, por vezes, imaginamos que essas crianças não sabem ou não 

têm acesso a essa linguagem. Partindo da perspectiva de saberes e fazeres adquiridos, este 

estudo tem por finalidade investigar a relação das crianças com as tecnologias e uma possível 

discriminação com relação os menos “conectados”, ou que não se encaixam no perfil dos 

inseridos na cultura lúdica.  

Percebemos então, as relações de poder entre os que sabem mais e os que sabem 

menos. É na escola que as crianças se socializam e compartilham alguns desses saberes e 

fazeres, pois, “a aprendizagem de alguns comportamentos e o desconsiderar de tantos outros, 

origina-se principalmente das interações da própria dinâmica do crescimento humano em duas 

instituições tradicionais, a escola e a família” (GOMES, 2011, p. 25).  

Portanto, família e escola determinam comportamentos a serem seguidos nesse 

universo. Vale ressaltar, porém que a família e a escola não são mais as únicas responsáveis 

pela educação das crianças, e que as informações adquiridas através da mídia também 

transmitem valores e padrões de conduta e, isso se reflete na construção da identidade 

(SETTON, 2002). Ou seja, as crianças buscam informações e entretenimento e apreendem 

valores que influenciam também na forma como se socializam.  

Este tema é pertinente e chama a atenção para os modos como a socialização das 

crianças da área rural ocorre em relação com as tecnologias, considerando os espaços 

globalizados da cultura lúdica e tecnológica que se faz presente nas mais longínquas áreas, 

especialmente com o uso e os avanços da internet. Do mesmo modo que cria uma cultura 

diferenciada entre as próprias crianças que brincam e detêm formas de se relacionar entre 
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pares. Essa chamada cultura de pares é muito específica do grupo no qual as crianças 

interpretam e se relacionam entre si.   

 

O olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais que o olhar dos adultos 

deixa na penumbra ou obscurece totalmente. Assim, interpretar as representações 

sociais das crianças pode ser não apenas um meio de acesso à infância como 

categoria social, mas as próprias estruturas e dinâmicas sociais que são desocultadas 

no discurso das crianças. (PINTO; SARMENTO 1997, p. 25 apud MÜLLER, 2006, 

p. 556). 

 

Nesse sentido, algumas questões importantes estão presentes na família e na escola 

determinando comportamentos e estratégias de uso nas tecnologias. O que cria uma relação 

por vezes conflituosa entre adultos e crianças, sejam eles pais158 ou educadores. Portanto, 

nosso intuito é discutir e dar visibilidade a temática que embora seja na roça, em contextos 

rurais, nos informam que as crianças estão construindo suas culturas de pares cotidianamente. 

 

2 DA BANALIZAÇÃO SOCIAL AO SENTIMENTO DE INFÂNCIA 

 

Para entender toda Cultura tecnológica que estamos inseridos, na qual a criança tem 

vez e voz e um grande espaço social é necessário que voltemos ao passado para descobrir 

como isso se deu ao longo da história.  

 

A presença da criança na organização social passou por transformações que 

construíram diferentes concepções sobre a infância, e tais concepções estão 

profundamente marcadas pela forma como os adultos perceberam e trataram as 

crianças no decorrer dos tempos (SARAT, 2009, p. 1). 

 

Apesar de atualmente haver uma grande preocupação do mundo adulto em relação à 

criança, em um contexto geral o sentimento de infância é relativamente novo. 

Ao longo da história em diferentes tempos e espaços, a criança teve distintos conceitos 

e modos de tratamento. A princípio a criança seria aquele que não fala, ineloquente, pequeno, 

novo e recente, conceituada por grandes pensadores como um animal intratável, o mais 

atrevido de todos os bichos e até mesmo como “pecado original”, por ser concebida em 

                                                                 
158

 Entendemos por pais , adultos responsáveis pela criança em todas as configurações familiares.  
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pecado. Era vista apenas como um ser biológico que não se diferenciava do adulto, não sendo 

reconhecida como parte da sociedade, afirmação essa, que se comprova pela alta taxa de 

mortalidade infantil na Idade Média, “as crianças que morriam eram facilmente substituídas 

por outras ou eram enterradas em qualquer lugar” (SARAT, 2009, p. 06). 

Há séculos atrás jamais se imaginaria que hoje a criança ocuparia um lugar central na 

sociedade, de acordo com Elias (2012) na Antiga Grécia os adultos não sabiam o que fazer 

com as crianças e o abandono, assassinato, abusos físicos incluindo os sexuais era corriqueiro. 

Nesse tempo e espaço “Ninguém pensava que as crianças precisavam de tratamento especial” 

(p.472).  

Essa concepção passou a mudar à medida que o conceito de infância e a percepção 

sobre a criança foi se constituindo através da transformação da percepção do adulto em 

relação às peculiaridades próprias das crianças, as quais precisavam de atendimento 

diferenciado. O início dessa percepção se evidenciou pela preocupação por parte dos adultos 

com a saúde das crianças para o combate à mortalidade, depois, de que as crianças viviam em 

um período único, provisório e transitório, (infância) e, que portanto, necessitavam de formas 

diferenciadas de tratamento, desde o modo de vestir até o de educar. Vale lembrar que essa 

transformação não ocorreu de uma hora para outra, mas foi se constituindo e mudando em um 

longo período de tempo e que devido a divergência de classes na organização social, o 

sentimento de infância surge primeiramente nas classes mais abastadas. 

Atualmente o mundo adulto é voltado para os pequenos os quais estão inseridos dentro 

de uma cultura tecnológica que muitas vezes se mostra difícil para os adultos dominarem, mas 

que por outro lado o universo infantil tem grande controle.  

 

Assim, a infância passa de períodos em que se está ausente ou não recebe nenhuma 

valorização até aquele em que se torna parte da história, da sociedade e vai 

adquirindo espaço e importância na vida dos indivíduos adultos (SARAT, 2009 p. 

10). 

 

 Segundo Elias (2012, p. 490) “os adultos deixaram de ver as crianças como um 

reflexo deles mesmos, ou seja, como pequenos adultos. Sabem que se trata de seres humanos 

com necessidades diferentes das deles”. 
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Desta forma, podemos dizer que a criança passa por um processo civilizatório que se 

dá por meio da organização dos grupos sociais. Porém nesse curto período de tempo a criança 

deverá adquirir o controle das aprendizagens necessárias a fim de absorver o que a sociedade 

levou muitos anos para incorporar e quanto mais complexa for a sociedade adulta mais lento 

será esse processo. “Na institucionalização da criança, os espaços educativos representados 

pela escola são lugares de controle e autocontrole, que vão se transformando e tornando-se 

mais complexos” (SARAT, 2012, p. 10).   

Atualmente a criança possui um grande espaço na sociedade e direito à educação 

garantido por leis, já que, “para a criança é essencial o aprendizado como possibilidade de 

inserção social” (SARAT, 2012, p. 1-2). Tal conhecimento é construído através de sua 

interação com os outros seres humanos, adultos e crianças, sejam eles familiares, amigos, 

parentes ou de instituições frequentadas pelos pequenos, assim, há uma circulação de 

conhecimentos entre adultos e crianças, tornando a socialização a educação e a infância 

fatores cíclicos, dependentes e fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento e da 

aprendizagem. Na atualidade seria preciso considerar, além da família, as diferentes instâncias 

nas quais as crianças estão mergulhadas, que são as instituições sociais (escola, grupos 

sociais, mídias, etc.).  

Podemos perceber a importância do convívio social para a aprendizagem e a 

construção da personalidade de um indivíduo que é imposto à uma grande bagagem histórico-

social, assim, concepções atuais mostram que as crianças devem ser personagens principais 

em sua educação e no processo civilizatório no qual ela faz parte.   

 

3 CRIANÇAS E AS MÍDIAS TECNOLÓGICAS: APRENDIZAGEM E 

BRINCADEIRA 

 
Segundo os autores Barra e Sarmento (2006, p. 1) “as crianças intervém na rede, 

fazem e refazem as suas interações e os seus saberes, nas condições propiciadas e 

constrangidas pelo meio, mas acrescentando-lhe a sua dimensão de sujeitos activos e de atores 

sociais”. Sendo assim, as crianças se apropriam da realidade que vivem e criam estratégias 

para lidar com essa realidade. Contribuem para isso, as relações estabelecidas pela criança, na 

família, na escola, na comunidade e entre amigos nas relações de pares. 
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Os autores, ao contribuírem sobre as formas das crianças se relacionarem, eles 

pontuam a importância da aprendizagem partilhada nos espaços comuns entre as mesmas, 

pois estabelecem a cultura de pares, “entende-se por pares, [...] o grupo de crianças com as 

quais esta partilha o mesmo espaço em regime de habitualidade” (BARRA e SARMENTO, 

2006, p. 3). Ao realizar atividades de rotina convivendo com seus pares a criança poderá 

reinventar o mundo em que vive, e isso é de grande importância para o seu desenvolvimento. 

Ao tratar do tema cultura de pares e as formas de se relacionarem ressalta-se a 

importância da brincadeira pois “o brincar é a condição da aprendizagem e, desde logo, da 

aprendizagem da sociabilidade” (BARRA e SARMENTO, 2006, p. 5), e no que se refere às 

tecnologias de informação e comunicação, estas se expressam na cultura da infância como 

lugar de brincadeira e lazer. 

Se o caráter civilizador escolar foi fundamental na formação da infância como também 

na construção do indivíduo, hoje não é diferente. Atualmente a cultura escolar é essencial para 

a socialização da criança, como para sua aprendizagem, que depende da interação com o meio 

físico e com outros seres humanos. Entretanto a cultura escolar faz parte de um período 

histórico que está relacionado a práticas e produções como as obras literárias e expressões 

artísticas. “A literatura ao descrever a criança, expõe os comportamentos, os sentimentos e 

valores sociais infantis como prática simbólica de outra realidade captada por um autor 

adulto” (Xavier e Sarat, 2012), ou seja, a cada geração as crianças estão expostas a uma 

cultura distinta, desse modo, ao longo da história temos variados relatos de infâncias.  

Nessa perspectiva, o atual período que vivemos é marcado pela cultura tecnológica, a 

qual está presente nos diversificados âmbitos sociais e principalmente nas escolas, que vem se 

adaptando e se reorganizando a esse novo modelo de ensino-aprendizagem altamente 

utilizado pelas crianças.   

É evidente o interesse das crianças pelas tecnologias, elas são atraídas pela vontade de 

interagir através dos meios eletrônicos principalmente conectados à internet, e fazem sem 

nenhum receio, pois “têm a capacidade de se iniciar nos computadores de uma forma muito 

mais simples e natural que o adulto” (BARRA e SARMENTO, 2006, p. 6). O uso das 

tecnologias pode modificar as formas de relacionamento das crianças pois permite interações 
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diversificadas, poderá obter informações, fazer novas amizades on-line, adquirir 

conhecimento, receber normas e valores que poderá influenciar no comportamento. 

 

4 CULTURA INFANTIL E TECNOLOGIA NA “INFÂNCIA DA ROÇA”  

 

Segundo Gomes e Santos (2012, p. 46), a “aprendizagem de alguns comportamentos e 

o desconsiderar de tantos outros, origina-se principalmente das interações da própria dinâmica 

do crescimento humano em duas instituições tradicionais, a família e a escola”, ou seja, em 

ambientes públicos se tem a orientação para um comportamento civilizado, evitando assim 

consequências desagradáveis ou exposição à vergonha, esses comportamentos 

tradicionalmente são aprendidos em casa e na escola. No entanto, com o avanço tecnológico 

outro ambiente proporciona interação, o ambiente virtual, através da internet e suas 

ferramentas.  

Diante da facilidade de acesso à internet e a tudo que ela oferece para interação entre 

as pessoas percebe-se um descontrole dos impulsos. Comportamentos não aceitáveis em um 

ambiente presencial é facilmente reproduzido no ambiente virtual, há uma grande exposição 

do que acontece com os indivíduos no seu dia a dia como amizade, relacionamento, entre 

outras emoções vividas, comportamentos que eram considerados vergonhosos tomam outro 

significado, sendo assim a internet pode possibilitar experiências positivas e negativas, mas 

depende do entendimento de cada indivíduo a esse respeito para a adequação de um 

comportamento frente a essa situação. 

Nessa perspectiva a sociedade tem “necessidade de uma educação voltada para a web 

sociabilidade, ou seja, uma educação comportamental para que os indivíduos tenham 

consciência e responsabilidade sobre o que fazem na internet” (GOMES e SANTOS, 2012, p. 

63), como forma de prevenção aos riscos que se corre diante da exposição virtual, e o espaço 

escolar é o melhor lugar para mediação e orientação quanto ao uso da internet. 

Incluímos nesse contexto as escolas do campo, que em sua maioria possuem parte de 

seus alunos residentes na área rural dos municípios ou distritos, Caldart (2011, p. 150-151) 

afirma que:  
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A educação do campo se identifica pelos seus sujeitos: é preciso compreender que 

por trás da indicação geográfica e da frieza de 28 dados estatísticos está uma parte 

do povo brasileiro que vive neste lugar e desde as relações sociais especificas que 

compõem a vida no e do campo, em suas diferentes identidades e em sua identidade 

comum; estão pessoas de diferentes idades, estão famílias, comunidades, 

organizações movimentos sociais. 

 

Neste contexto, selecionamos uma escola de campo para averiguarmos como ocorre a 

relação das crianças mediantes à utilização das tecnologias, o objetivo foi investigar a relação 

das crianças da área rural com as tecnologias da informação, especialmente jogos, 

brincadeiras e videogames, considerando os espaços globalizados da tecnologia e as 

diferentes formas de acesso que têm criado lugares mais ‘conectados’. No jogo eletrônico a 

criança se torna protagonista de uma história e vivencia várias experiências, exigindo do 

mesmo, diversas habilidades como as de solucionar problemas, criar estratégias e hipóteses 

(ALVES et al., 2009). 

Para realizar a pesquisa de campo selecionamos uma escola situada no distrito de Vila 

Vargas à vinte quilômetros da cidade de Dourados/MS, a Escola Estadual Presidente Getúlio 

Vargas está localizada em uma área rural com pouco mais de quatro mil habitantes. Ela possui 

512 alunos, que em uma visão geral apresentam características peculiares, são criativos, 

demostram um avançado grau de independência e são fortemente inseridos tanto na cultura 

interior rural, quanto no exterior urbano da região.  

Embora vivam em uma sociedade pequena, apresentam diversidade entre si, diferentes 

tipos de crianças fundam uma cultura para todas, como exemplo a cultura lúdica tecnológica. 

Buscando entender a inserção das crianças em sua própria cultura, cultura de pares, assim 

como, a subjetividade em suas relações cotidianas, na promoção e manutenção cultural, 

optamos por desenvolver uma pesquisa de campo qualitativa, já que a mesma  

 

Caracteriza-se por uma compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentadas pelos entrevistados [...] considera que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números 

(PINHEIRO, 2010, p. 20).  

 

Tratando-se de cultura, a pesquisa envolve também o caráter etnográfico. Através de 

observações feitas no âmbito escolar, buscamos investigar significados expressos por meio da 
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linguagem e ações das crianças, considerando que “esses sistemas de significado constituem a 

sua cultura” (ANDRÉ, 1995, p. 19). 

Nesse sentido, nos indagamos sobre o que as crianças fazem, as coisas que elas usam, 

o que elas sabem, em meio a diversos significados o desafio é aproximar buscando 

compreender a realidade do grupo estudado e isso só é possível porque “a pesquisa do tipo 

etnográfico, que se caracteriza fundamentalmente por um contato direto do pesquisador com a 

situação pesquisada, permite reconstruir os processos e as relações que configuram a 

experiência escolar diária” (ANDRÉ, 1995, p. 41). 

Escolhemos os meses de março e maio (2017), para observações durante duas vezes 

por semana no horário do recreio, quando as crianças têm mais liberdade para brincar, 

conversar e usar objetos não permitidos em sala de aula, como é o caso dos celulares. 

Optamos também pela aplicação de um questionário, considerando que “é a forma mais usada 

para coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja” (CERVO, 

BERVIAN, 1978 p. 106) e assim associar os hábitos midiáticos das crianças. 

Compomos o questionário com oito perguntas fechadas e três abertas. Utilizando uma 

linguagem acessível as crianças, questionamos primeiramente se as mesmas possuíam acesso 

à internet, a segunda questão referiu-se aos aparelhos que mais utilizavam para o acesso, 

como celular, computador ou tablet, na terceira pergunta buscamos investigar quantas horas 

aproximadamente as crianças costumavam usar estes aparelhos, na quarta perguntamos sobre 

irmãos, se possuíam, quantos e a idade dos mesmos, tendo como objetivo saber se os usuários 

possuíam influenciadores em sua figuração familiar.  

Em seguida, perguntamos se jogavam online ou off-line e caso off-line quem 

costumava baixar os jogos, com a sexta pergunta buscamos averiguar quanto tempo os seus 

responsáveis os deixavam jogar, seguindo o questionário interrogamos se as crianças 

possuíam joguinhos no facebook, por conseguinte questionamos se há algum jogo que eles 

não podem jogar e em caso positivo quem os impede, em sequência perguntamos se jogam  

sozinho ou com outras pessoas, com o intuito de investigar a atuação dos pequenos nos meios 

tecnológicos e a profundidade dessa atuação. 

A penúltima pergunta foi ilustrada pelos símbolos dos jogos mais baixados e jogados 

no momento, assim, pesquisamos e selecionamos sete jogos virtuais e seus respectivos 
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símbolos (imagem de divulgação) utilizando recursos, como o site TECMUNDO, o aplicativo 

Play Store e uma pré-entrevista por meio do contato no período de observação com as 

crianças. E para finalizar questionamos se haviam outras brincadeiras presentes em seus 

cotidianos excluindo as que necessitam de aparelhos tecnológicos. 

Para responder ao questionário foram selecionadas duas turmas do período matutino, 

terceiro e quarto anos do ensino fundamental somando um total de trinta e três alunos com 

idades entre sete e dez anos, entendemos que “Dar visibilidade às crianças, às suas falas, 

expressões, sentimentos, gostos, gestos e frustrações é uma das maneiras de pensar na 

pesquisa como interlocução entre pesquisadores e crianças” (MAFRA, 2015, p.118). 

 Desta forma, dando assim, devida importância aos cidadãos entrevistados, foi passado 

para a turma um termo de consentimento em que foi explicado detalhadamente do que e para 

que se tratava a pesquisa, e assim, estivessem cientes de que poderiam aceitar e participar e a 

qualquer momento desistir. A aplicação foi autorizada pelos pais, que, depois de ouvir do que 

se tratava a pesquisa não hesitaram em assinar o termo de consentimento. Os alunos foram 

chamados um por vez até a biblioteca da escola, onde responderam oralmente as perguntas, ao 

decorrer das respostas mostraram-se entusiasmados em especial a parte que se referia aos seus 

jogos prediletos.  

 

5 FORMAÇÃO SOCIAL PELAS MÍDIAS: UM “NOVO” PERÍODO DA INFÂNCIA  

 

Os meses de observação foram grandiosos, o horário do recreio mostrou-se como um 

refúgio para as crianças, elas brincavam, conversavam e corriam nesse pequeno intervalo de 

dez minutos. Para Souza, “Compreender o recreio como espaço de aprendizagens e de 

construção da cultura de pares é entender que a aprendizagem se dá também em espaços 

informais e entre as próprias crianças” (SOUZA, 2013, p. 01). O autor retrata a importância 

do recreio escolar, nesses poucos minutos as crianças se sentem livres para criar, imaginar e 

colocar em ação. Logo, há uma grande troca de significados fundamentais para criação e 

manutenção da cultura de pares.  
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Dos alunos participantes observamos três com celulares, Giovana159 de 13 anos fazia 

uso do aparelho, tirava fotos com as amigas, em outros momentos as meninas ficavam em 

volta observando ela manuseá-lo, mas, o uso não era continuo, e não demorava muito para 

todas saírem correndo e inventar novas brincadeiras. Outros dois meninos também utilizavam 

o aparelho celular, usavam esporadicamente, aparentemente para responder mensagens, 

ouviam música no fone de ouvido e também interagiam com os colegas mostrando imagens. 

Os três alunos citados são os maiores das turmas, os pequenos em nenhum momento 

observamos com celulares, porém, através do questionário pudemos detectar que estão 

altamente envolvidos com a tecnologia apenas há uma maior restrição dos pais, e, como os 

mesmos retrataram: “Não tenho idade”. 

Para sistematizar o resultado dos questionários, elaboramos um quadro contendo as 

principais investigações:  

Questão Quantidade de alunos 

Acesso à internet 18 alunos possuem 4 possuem, mas não 

em casa 

2 alunos não 

possuem 

Equipamento 

utilizado 

13 alunos - celular 6 alunos – 

computador 

5 alunos -  tablet 

Média de horas 

de acesso 

11 alunos -por volta 

de 2 h 

9 alunos - por volta de 

4 h 

4 alunos – por volta 

de 5 horas 

Jogos no 

facebook 

0 alunos possuem 0 alunos possuem 0 alunos possuem 

Jogos “proibidos” 8 alunos não 

possuem 

9 alunos – Baleia 

Azul160  

7 alunos – 

Pokémon Go161  

                                                                 
159

 Optamos por nomes fictícios para a preservação da identidade das crianças.  
160

Jogo que propõe desafios perigosos, no qual o último é tirar a própria vida. 
161

Jogo virtual que através da câmera e do GPS do celular o jogador pode capturar monstros virtuais.  
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Jogo que mais 

gosta 

11 alunos - 

Minecraft 

7 alunos – Minha 

Talking 

6 alunos Subway 

Surfers 

Quadro 1 – Elaborado pelas autoras (Julho, 2017). 

Fonte: Questionário aplicado para 3° e 4° anos do Ensino Fundamental 

No período em que estamos vivendo, não ter acesso a internet significa não estar 

inserido em uma cultura de massas, ser da geração atual e não ter acesso às informações 

fornecidas é um grande motivo de exclusão. Como podemos observar no quadro, apenas 2 

crianças entre 24 entrevistadas não possuem nenhum acesso à rede, ambas são de classe baixa 

e apresentam dificuldades de aprendizagem.  

Ao observamos essas duas crianças lembramos do estudo que Elias publicou sobre 

Mozart (ELIAS, 1995), segundo o autor o pequeno gênio tinha talento considerado nato, mas, 

pelo estimulo provocado pelo pai, alcançou elevado nível de desenvoltura, no caso com a 

música.  Em contrapartida do que ocorreu com Mozart, essas duas crianças, alunos da escola 

Estadual Presidente Getúlio Vargas se situam em desequilíbrio de estímulos, em relação aos 

demais colegas, não tendo acesso às mídias e ao ciberespaço onde “[...] ocorrem fenômenos 

de socialização e de reprodução de cultura e onde se criam novas formas de relações e de 

práticas sociais [...]” (PEREIRA, 2013, p. 36).  

Segundo a autora Americana Steinberg (1997), infelizmente a sociedade julga essas 

crianças por uma classificação biológica, que não condiz com a realidade social, excluindo-as 

à baixas expectativas. Já as crianças bem-sucedidas acreditam que tem mais capacidade, 

quando na verdade são privilegiadas em diversos aspectos como o econômico, social e racial. 

Para a escolha dos equipamentos, teve como opções: tablet, computador e celular, 

dentre eles, o celular é o mais utilizado para acessar a rede, alguns alunos relataram o fato de 

usar os telefones dos pais para jogar e assistir vídeos, admitem que há restrições, mas que os 

pais os deixam à vontade. Os questionários demonstram que existe uma relação aberta entre 

pais e filhos e que esses dão “certa” liberdade para as crianças, “tem-se concedido às crianças 

uma participação mais significativa nas decisões, tem-se reconhecido certa autonomia” 
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(ELIAS, 2012, p. 471), o que caracteriza uma reconstrução do processo civilizador entre pais 

e filhos.  

Em relação ao uso de aparelhos tecnológicos, há combinados, e, o sentimento da 

criança é levado em consideração. Mas não podemos negar que crianças conectadas demais e 

pais de menos gera conflitos na convivência familiar. 

Para melhor entendimento desse dado, vimos que a média de horas de acesso dos 

alunos advém de uma relação entre pais e filhos, sendo assim, usaremos a teoria de Macvoby 

e Martin, relacionada aos diferentes estilos de pais e mães, na qual destacaremos apenas dois: 

o estilo democrático e o estilo permissivo. Possuem o estilo democrático “pais e mães que 

mantem uma relação acolhedora, afetuosa e comunicativa com seus filhos, mas que, ao 

mesmo tempo, são firmes e exigentes com eles” (HIDALGO, PALACIOS, 2004, p. 191-192), 

podemos notar que esse estilo de pais consegue dosar, orientar e supervisionar as atividades 

dos filhos no mundo virtual.  

O outro estilo, o permissivo, “caracteriza-se por elevados níveis de afeto e 

comunicação, unidos a ausência de controle e de exigências de maturidade” (HIDALGO, 

PALACIOS, 2004, p. 191-192), em que os desejos e as vontades da criança que conduz o 

adulto na relação para com ela e não vice-versa, pais com esse estilo não conseguem controlar 

o acesso das crianças e as deixam à vontade sem orientações e restrições. Nessa perspectiva, 

para entender o quanto a criança acessa a rede é necessário conhecer o estilo dos pais que ela 

possui, visto esses serem responsáveis por seu processo de “criança ‘incivilizada’ para adulto 

mais ou menos ‘civilizado’” (ELIAS, 2012, p. 483). 

Contudo, é interessante notar que jogos como a Baleia Azul e Pokémon Go, são 

considerados pelos responsáveis como impróprio, alguns estudos (MAIDEL; VIEIRA, 2015) 

apontam que as crenças que os pais têm sobre a influência, positiva ou negativa, que 

determinada mídia poderá ter sobre o comportamento ou desenvolvimento de seu filho, define 

de modo geral a permissão ou não dos usos das mídias. Nesse sentido, podemos observar que 

o sentimento de infância é levado em consideração, o acesso aos jogos de redes sociais e o 

tempo gasto jogando também é controlado. É necessário que as crianças sejam orientadas a 

utilizar a mídia “de forma que elas possam desenvolver sua própria consciência crítica daquilo 
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que as mensagens da mídia estão tentando dizer”, para que não caiam em “armadilhas” ao 

acessarem (ARNALDO, 2002, p. 439). 

Outro aspecto interessante nas respostas das crianças, foi a separação de gênero no que 

se refere a preferência dos jogos, existe um processo dicotômico de construção de papeis 

femininos e masculinos na sociedade, que é refletido nas brincadeiras, e, falando em era 

digital, também nos jogos eletrônicos. Quando se fala em gênero, é relevante analisar o 

conceito considerado por Scott (1998, p. 15):  

 

Gênero é a organização social da diferença sexual. Ele não reflete a realidade 

biológica primeira, mas ele constrói o sentido desta realidade. A diferença sexual 

não é a causa originária da qual a organização social poderia derivar; ela é, antes, 

uma estrutura social móvel que deve ser analisada nos seus diferentes contextos 

históricos. 

 

Assim, entendemos por sexo a diferença biológica existente entre homem e mulher, 

enquanto gênero, por sua vez, é uma construção social e histórica que fundamenta a distinção 

e a relação entre o feminino e o masculino. O jogo preferido pela maioria dos meninos 

entrevistados foi o jogo Subway Surfrs, que consiste em uma corrida constante por vários 

ambientes virtuais por meio de um metrô e desvio dos obstáculos pelo caminho. Já entre as 

meninas, o jogo escolhido por boa parte delas foi Minha Talking Angela, no qual os anúncios 

propõem às mesmas adotar sua própria filhotinha e criar ela até ficar uma “gata”. Estamos 

diante de dois jogos diferentes, um em que “você tem uma filha” e precisa cuidar dela, e o 

outro que você pode explorar vários espaços, correr, vencer obstáculos e ganhar bônus. 

Vemos que a divisão de tarefa além do físico vai para o virtual.  

A distinção dos papeis que a sociedade impõe para homens e mulheres que notamos 

no ambiente virtual, se trata de uma reprodução da sociedade física. Essas representações 

idealizam o que é habitual a uma mulher praticar ou até mesmo o que não é possível homens 

realizarem e acabam legitimando as relações de poder desiguais entre os gêneros. 

A resposta de Giovana também chama atenção para vertente de gênero, a menina 

comenta durante o questionário que pode jogar ou utilizar qualquer recurso tecnológico 

somente quando termina as atividades domésticas estipuladas pela avó. Uma pesquisa 

encomendada pela PLAN Brasil revelou que: 
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A distribuição de tarefas ou dos afazeres domésticos entre meninas/adolescentes e 

meninos/ adolescentes revela uma gritante desigualdade de gênero no espaço 

doméstico. Enquanto 81,4% das meninas arrumam sua própria cama, 76,8% lavam 

louça e 65,6% limpam a casa, apenas 11,6% dos seus irmãos homens arrumam a sua 

própria cama, 12,5% dos seus irmãos homens lavam a louça e 11,4% dos seus 

irmãos homens limpam a casa (BRASIL, 2013). 

 

O jogo mais escolhido por meninos e meninas foi o Minecraft, podemos ver a 

sintonia entre as turmas, eles jogam Minecraft sozinhos ou online com outros colegas, até 

mesmo os da classe, pudemos observar através de suas palavras que o aluno Ricardo, domina 

a tecnologia, soube se expressar muito bem, com grande carga de conhecimento dos jogos 

apresentados. Ricardo é de classe alta, tem vários amigos na escola e divide com eles o que 

sabe sobre o jogo, logo, produz cultura. Segundo estudos o Minecraft mostra-se com um 

caráter educativo, pois,  

 

[...] permite a construção do mundo inventado por meio de blocos. Suas paisagens e 

seus objetos podem ser removidos e recolocados em diferentes lugares para 

edificação da obra. Possui, então, uma infinidade de possibilidades oferecida aos 

jogadores. Esse formato de jogo propicia às crianças que se utilizem da imaginação 

para criar os mais variados tipos de produtos, portanto, muito bem aceito no meio 

infantil. (RODRIGUES, 2017, p. 45) 

 

Durante a aplicação do questionário notamos que boa parte dos alunos afirmaram só 

poderem jogar e brincar com qualquer outra brincadeira após os compromissos escolares, já 

que não podem levar o celular para escola e em casa devem terminar a lição em primeiro 

lugar.  

Na última questão todas as crianças falaram sobre outras jogos e brincadeiras que 

participam, com frequência, além dos eletrônicos, elas citaram: esconde-esconde, pega-pega, 

pique no ar, cola-cola americana, barata no ar entre outra. As crianças da roça estão 

conectadas mas não deixam de praticar os jogos tradicionais infantis, como relatou um aluno: 

- também gosto de brincar na realidade. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Tendo em vista os aspectos observados, averiguamos que os jogos virtuais estão 

consideravelmente presentes no cotidiano de meninos e meninas na roça e fazem parte do seu 

processo de formação, através do compartilhamento de significados, ou seja, o 

relacionamento de pares que desenvolvem culturas lúdicas.  

A normatização dos adultos em relação ao uso dos materiais virtuais no geral é 

diversificada, mas na roça há uma dosagem, já que, mesmo as crianças gostam não só do 

virtual como também das brincadeiras tradicionais que ocorrem com interação pessoal. 

Através das observações concluímos que os jogos virtuais são tão produtores da cultura 

infantil quando os tradicionais, as crianças possuem uma sintonia, jogam tanto sozinhas 

quanto com amigos, vizinhos e irmãos, online ou fisicamente próximas. Esses jogos, 

possibilitam o contato da criança com diferentes “mundos” através das ilustrações e 

imaginação dos pequenos, que trazem essa experiência.  

Nessa perspectiva há uma necessidade de observação e investigação por parte dos 

responsáveis e professores, para que possam entender e lidar com as ações dos filhos e alunos 

que não são os mesmos de antigamente, mas estão em constante mutação cultural, pois, “da 

mesma forma que o ensino da sala de aula e o currículo escolar não são simplesmente 

mensageiros e transmissores neutros” (STEINBERG, 1997, p. 115), o conteúdo virtual 

infantil possui uma agenda de interesses. 
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A APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA E SEU IMPACTO NA VIDA 

SOCIAL, ESCOLAR E ACADÊMICA: DELINEAMENTO DE UM 
ESTUDO ENVOLVENDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E 

ADULTOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ –MS 
 

Célia Regina de Carvalho (UFMS/CPNV)162 

 

RESUMO: Este texto tem como foco um estudo, em andamento, com o objetivo geral 

identificar e analisar a apropriação tecnológica de crianças, adolescentes e jovens do 
município de Naviraí - MS e seu impacto na vida social, escolar e acadêmica. Trata-se de um 
estudo qualitativo, de cunho descritivo-analítico desenvolvido em três etapas: a) 

Levantamento de estudos sobre a apropriação tecnológica de crianças, adolescentes e jovens e 
suas repercussões nos seus aspectos social e formativo; b) Levantamento sobre as opiniões 

dos sujeitos acerca dos usos que fazem das tecnologias digitais e móveis em seu cotidiano, 
escola e universidade, por meio da aplicação de um questionário semiaberto; Entrevista 
semiestruturada com crianças de adolescentes de escolas públicas do município e com jovens 

e adultos do curso de Pedagogia. Em seguida, procederemos a uma análise dos principais 
conteúdos apontados pelos sujeitos, tais como aplicativos, jogos, sites, estabelecendo suas 

aproximações com o contexto escolar. Deste modo, espera-se conhecer melhor sobre o perfil 
dos alunos provenientes da geração digital de modo a propor alternativas de formação inicial 
e continuada que promovam a aproximação destas culturas com a cultura escolar e acadêmica.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias. Apropriação Tecnológica. Geração Digital.   
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Este texto aborda um estudo em andamento com o objetivo geral de identificar e 

analisar a apropriação tecnológica de crianças, adolescentes e jovens do município de Naviraí 

- MS e seu impacto na vida social, escolar, acadêmica. E específicos: a) Conhecer e analisar 

as opiniões de crianças, adolescentes e jovens sobre os recursos tecnológicos; b) Identificar e 

analisar como crianças, adolescentes e jovens se apropriam de tecnologias digitais e móveis 

em seu cotidiano; c) Conhecer e analisar a importância atribuída por crianças, adolescentes e 
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jovens a tecnologias digitais e móveis; d)  Identificar e analisar se/como a apropriação 

tecnológica na vida social reverbera nos modos de aprendizagem na escola e universidade. 

Esta pesquisa deriva de outro estudo163 desenvolvido junto a um grupo de 

professoras da rede pública do município de Naviraí - MS, na qual apresentaram como um 

dos principais desafios para a docência, o trabalho envolvendo os alunos provenientes da 

geração digital.  Nos resultados deste estudo, ficou evidente a preocupação com o tipo de 

alunos presentes na escola.  Os relatos das docentes se voltam para a distância existente entre 

a sua geração e a dos alunos da geração digital que já nasceram em contato com as 

tecnologias. Dentre as características apontadas destacamos o contato e dependência das 

tecnologias, a não separação entre o lazer e o estudo, o contato com um grande número de 

informações, o que gera mais questionamentos aos conhecimentos propostos pelo professor, 

mas também pode ocasionar dificuldades em filtrar informações (CARVALHO, 2017).   

Neste sentido, no presente texto, refletimos sobre as principais características dos 

alunos provenientes da geração digital, de modo a entendermos como se apropriam de 

artefatos tecnológicos. A partir deste entendimento, apresentamos o estudo, em andamento, 

referente à apropriação tecnológica de crianças, adolescentes, jovens e adultos do município 

de Naviraí - MS e suas repercussões no trabalho docente.  

 

2 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E MÓVEIS NA CONTEMPORANEIRADE  

 

 As tecnologias digitais e móveis na contemporaneidade têm alterado “a forma como 

entendemos/compreendemos o mundo e, consequentemente, os processos cognitivos, podem 

ser modificados” (SILVA, 2016, p. 171). Sob este enfoque, a cognição é vista como 

“resultado de redes complexas e imbricadas onde agem fatores humanos, biológicos e 

tecnológicos” (SILVA, 2016, p. 171), na qual  

 

[...] as tecnologias digitais como computadores, redes de comunicação, dispositivos 

móveis permitiram que a produção do conhecimento e a sua propagação se tornasse  

um processo partilhado, distribuído e no qual aprendemos, desenvolvemos nossas 
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capacidades cognitivas, bem como operamos em novos espaços de conhecimento  
(SILVA, 2016, p. 38). 

 

Há, portanto o surgimento de atitudes cognitivas e modos de pensar que se 

desenvolvem a partir da influência direta das tecnologias. Isto é “as TIC164 têm sido sempre, 

em suas diferentes fases de desenvolvimento, instrumentos para pensar, aprender, conhecer, 

representar e transmitir para outras pessoas e para outras gerações os conhecimentos 

adquiridos” (COLL; MONEREO, 2010, p. 17). Por este motivo, as pessoas que já nasceram 

em uma geração permeada pelas tecnologias (geração digital, millennials, Y, Z e Alpha) 

apresentam novas formas de pensar, comunicar e socializar (SILVA, 2016, p. 38).  

Por conseguinte, estas ferramentas, segundo Silva (2016, p. 38) não apenas 

complementam atividade humana, “mas transformam nossas habilidades ao passo que 

adaptamos os seus usos às nossas práticas sociais e, como consequência, nossas práticas são 

transformadas por estas ferramentas” (SILVA, 2016, p. 39).A fim de procedermos a uma 

análise do contexto atual, devemos buscar “compreender as relações que o homem estabelece 

com essas ferramentas”  (SILVA, 2016, p. 40).  

As características das novas gerações, principalmente das crianças e jovens que se 

ocupam de diferentes tarefas simultâneas, isto é, as multitarefas. Ocorre que a multitarefa não 

contribui para a construção do mesmo conhecimento que a atenção concentrada em um único 

foco. Assim, a multitarefa forma uma plataforma adequada ao conhecimento na ação, 

enquanto que a atenção concentrada, sequencial e a reflexão lógica, calma e dedutiva são, ao 

contrário, a ferramenta certa para a reflexão sobre a ação, para preparar e planejar a ação e 

avaliar as consequências, os resultados e a qualidade dos processos desencadeados (PÉREZ-

GÓMEZ, 2015, p. 26).  

Neste contexto, Silva (2016, p. 100) observou que “a suposta capacidade multitarefa, 

relatada na literatura acerca dos nativos digitais, não corresponde a uma habilidade cognitiva 

que contribui em processos de aprendizagem dos alunos”, pois “os professores relatam que as 

ações simultâneas realizadas pelos alunos levam-nos à superficialidade em relação ao objeto 

de conhecimento”. Por outro lado, havia um grande interesse por parte dos alunos em fazer 

uso dos recursos tecnológicos a fim de desenvolver “as atividades pedagógicas propostas em 
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sala de aula, como o uso dos seus smartphones ou o deslocamento para a sala de informática 

da escola” (SILVA, 2016, p. 99).  

Nesta direção, Gardner e Davis (2015) afirmam que essa geração espera que tudo na 

vida seja rápido, eficiente, funcional, imediatamente disponível sempre que se desejar; “que 

lhe diga o que fazer, como fazer, como outros se sentem em relação a isso” e, ao menos 

implicitamente, como você deve se sentir a respeito disso e como você deve se sentir a 

respeito de si mesmo (GARDNER; DAVIS, 2015, p. 7). 

Pérez-Gómez (2015, p. 26) enfatiza que “o extraordinário potencial dos dispositivos 

digitais a serviço dos indivíduos desde a infância, para registrar, coletar, reproduzir, 

intercambiar e recriar conteúdos” abre perspectivas nunca antes imaginadas quanto ao 

desenvolvimento de aptidões que constituem sua identidade pessoal. 

Além dos muros da escola as crianças, adolescentes e jovens se deparam com um 

mundo em que as tecnologias digitais e móveis de informar e comunicar suscitam “a 

construção e reconstrução de saberes via interações sociais” (SILVA, 2016, p. 171). Há, neste 

caso, novos desafios postos à escola quanto ao processo de ensino e aprendizagem, pois ainda 

persiste o modelo tradicional de ensino que desconsidera as novas formas de aprender dos 

alunos provenientes da geração digital. 

Todavia, parece que a escola ainda não se deu conta dos “modos de apropriação e 

estratégias de aprendizagem mobilizadas pelos alunos quando usam as tecnologias digitais, 

nem a consideração de que esses usos refletem o modo como o aluno representa a educação 

escolar e os seus processos de aprender” (SILVA, 2016, p. 172).  

Diante destas novas necessidades impostas ao trabalho docente, é preciso que o 

professor se adeque a este novo perfil de aprendiz, e, por conseguinte “buscar compreender 

mais sobre o contexto de seus alunos, se reinventar por meio de práticas pedagógicas 

diferenciadas que extrapolem o espaço da sala de aula tradicional” (CARVALHO, 2017, p. 

281) Nestes ambientes e redes, é possível haver a fala, a troca, a colaboração e a comunicação 

que permitam ao aluno se expressar livremente, adotando uma linguagem que é própria da sua 

geração (BEHAR; AMARAL, 2015).  

Com a facilidade de acesso ao conhecimento pelos aparelhos móveis, “a autonomia 

dos alunos é potencializada pela mobilidade e portabilidade tecnológica, que permite o acesso 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 461 

e a produção de informação em qualquer lugar e a qualquer momento” (NICHELE, 2015, p. 

75) 

Com base em um estudo que realizamos com professoras da educação básica, 

enfatiza que há uma inquietação por parte das docentes a respeito de algumas características 

dos alunos da atualidade. Caracterizam-se “como indivíduos mais ativos e questionadores 

com mais facilidade na oralidade que na escrita e interpretação de textos” (CARVALHO, 

2017, p. 294).  Por este motivo, defendemos que os professores busquem “a superação do 

modelo transmissivo de ensino e atuarem como mediadoras da aprendizagem destes alunos, a 

fim de acompanhar as mudanças ocorridas na escola” (CARVALHO, 2017, p. 294). 

Assim sendo, nos remetemos ao pensamento de Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010, 

p. 58) ao proporem o emprego de diferentes tecnologias que ao serem “contempladas e 

combinadas entre si em ambientes híbridos de aprendizagem, que misturem momentos 

presenciais físicos com momentos presenciais digitais virtuais”.  

Os ambientes híbridos de aprendizagem além de ampliarem o espaço físico para o 

espaço virtual e também potencializam “o desenvolvimento de processos formativos e de 

capacitação para além das limitações impostas pelo tempo, pelo espaço e pela falta de 

mobilidade tecnológica, explorando o potencial da internet em todas as suas dimensões” 

(SACCOL; SCHLEMMER; BARBOSA, 2010, p. 59).  

 

2 AS NOVAS DEMANDAS PARA O TRABALHO DOCENTE IMPULSIONADAS 

PELA SOFISTICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E MÓVEIS  

 

Com a constante evolução das tecnologias há o surgimento de uma nova cultura de 

aprendizagem, pois os alunos chegam portando os seus tablets, notebooks e celulares. Como 

resultado destas mudanças, os saberes que em outros tempos ficavam restritos ao professor e à 

escola, se tornam cada vez mais acessíveis em meios digitais, ou seja, o papel de transmissor 

de conhecimentos é substituído “[...] pela energia ativa do aluno”, que deverá ter condições 

de, por conta própria, obter conhecimentos (VIGOTSKY, 2004, p. 68).  

Deste modo, o professor passa a ocupar o papel de organizador e regulador dos 

conhecimentos que os alunos acessam facilmente nas redes. Atua, então, na zona de 

desenvolvimento proximal (VIGOTSKY, 1998) do aluno. Adianta-se ao que a criança ainda 
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não tem capacidade para aprender sozinha, orientando-a no desenvolvimento de habilidades 

que tem o potencial para atingir.  

Os artefatos tecnológicos que as pessoas fazem uso são capazes tanto de transformar 

o mundo quanto “as práticas daqueles que as utilizam e, consequentemente, transforma os 

modos de agir e de processar os pensamentos [...] que sustentam essas práticas”. Tais 

ferramentas se encontram no centro dos processos de comunicação e aprendizagem 

(MONEREO; POZO, 2010, p. 98).  

Segundo Coll, Mauri e Onrubia (2010, p. 76) as tecnologias se caracterizam como 

instrumentos psicológicos de comunicação na medida em que permitem tanto o pensar, o 

sentir e o agir sozinhos como com outras pessoas. Apresentam infinitas possibilidades para 

procurar informação e acessá-la, representá-la, processá-la, transmiti-la e compartilhá- la.  

No contexto da cibercultura, as pessoas estabelecem novas relações com os saberes 

que em outros momentos eram pensados a priori e de forma coletiva, se tornam singulares e 

não podem ser “canalizados em programas ou cursos válidos para todos” (LÉVY, 1997). Lévy 

(1997) defende a criação de “novos modelos de ensino baseados em espaços de 

conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de 

acordo com os objetivos ou os contextos”, nos quais cada pessoa ocupa uma posição singular 

e evolutiva (LÉVY, 1997, p. 158).  

Todavia, faz-se mister que a educação esteja sintonizada com tais mudanças e 

proceda a uma reforma no ensino, por meio da instauração de  “um novo estilo de pedagogia, 

que favorece ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em 

rede” (LÉVY, 1997, p. 158).  

Um tipo de aprendizagem mais adequado às necessidades da sociedade atual, 

segundo Valente (2010), se resume a duas concepções: a informação que deve ser acessada e 

o conhecimento a ser construído pelo aprendiz. O grande desafio que recai sobre a educação 

consiste em “[...] criar condições para que, além da transmissão de informação, o processo de 

construção de conhecimento também ocorra” (VALENTE, 2010, p. 235).  

Diante deste cenário, a formação de professores deve propiciar a aquisição de 

competências que os habilitem a se tornarem mediadores do processo de ensino e 

aprendizagem. Com isso, poderão proporcionar “auxílios educacionais ajustados à atividade 
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construtiva do aluno, utilizando as TIC para fazer isso” (MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 133). 

A partir do momento em que os professores utilizarem as tecnologias em  

situações pedagógicas favoráveis e com projetos pedagógicos estruturados, as mesmas “[...] 

contribuem para desenvolver comportamentos de autonomia e autodidaxia e favorecem o 

trabalho colaborativo” (BELLONI; GOMES, 2008, p. 738). 

Ressaltamos que as tecnologias não devem ser utilizadas em situações estanques e 

esporádicas, mas integradas à prática docente. A integração das tecnologias no trabalho 

docente significa que estas passam a fazer parte do repertório de recursos que o professor 

adota para promover formas diferenciadas de ensino e aprendizagem (CARVALHO, 2017, p. 

36). O emprego das ferramentas tecnológicas contribui “com o processo de aprendizagem do 

aluno, que lhe permita compreender, ter acesso, explorar diferentes aspectos do saber” 

(BITTAR, 2011, p. 159).   

No entanto, há uma contradição no papel da escola e dos professores. Apesar da 

necessidade de promover metodologias ativas com o uso das TIC, ainda permanece uma 

preocupação em manter o paradigma tradicional no qual o professor ocupa o centro do 

processo ensino/aprendizagem. Por conseguinte, algumas práticas adotadas pela escola, como 

proibir a utilização de celulares, tablets e similares dificulta a adoção de formas diferenciadas 

de ensino e aprendizagem.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo-analítico, visando a 

compreensão do fenômeno no ambiente em que ocorre, ou seja, os indivíduos serão 

percebidos em seu próprio contexto e nas situações nas quais se encontram inseridos 

(MOREIRA, 1990;GONZAGA, 2006; ANDRÉ, 2008).   

A opção pela pesquisa qualitativa para o desenvolvimento do estudo proposto neste 

projeto preocupa-se mais “com a criação de significados do que com a descoberta de 

verdades”; procura-se por imagens que terão significado para as pessoas (MOREIRA, 1990, 

p. 30). Este argumento se justifica porque o imaginário do indivíduo pesquisado e seu 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes correspondem a um 
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espaço mais profundo e complexo de relações, dos processos e atitudes e por esse motivo não 

podem ser quantificados (GONZAGA, 2006). Os sujeitos da pesquisa serão crianças e 

adolescentes do ensino fundamental e médio de escolas públicas do município de Naviraí, 

bem como jovens do curso de Pedagogia da UFMS/CPNV. 

As etapas da pesquisa estão descritas a seguir: 

Primeira etapa: Estado da arte de pesquisas realizadas nos últimos cinco anos que 

abordem a apropriação tecnológica de crianças, adolescentes e jovens e suas repercussões nos 

seus modos de viver, se comunicar, trabalhar, aprender etc. Este levantamento será realizado 

junto a sites de programas de pós-graduação e/ou periódicos e eventos da área.  

Segunda etapa: Levantamento junto a crianças, adolescentes e jovens sobre as 

opiniões e usos que fazem das tecnologias digitais e móveis em seu cotidiano, escola e 

universidade. Será elaborado e aplicado um questionário com questões abertas e fechadas a 

uma turma de 5º ano do ensino fundamental, a uma do ensino médio de escolas públicas do 

município de Naviraí, bem como a jovens e adultos do curso de Pedagogia da UFMS/CPNV. 

A partir dos dados coletados nas 2ª e 3ª etapas, será feita uma análise dos principais conteúdos 

apontados pelos sujeitos, tais como aplicativos, redes sociais, jogos, ambientes virtuais etc.  

Terceira etapa: Aplicação de entrevista semiestruturada a crianças e adolescentes de 

escolas públicas do município de Naviraí, bem como a jovens e adultos do curso de 

Pedagogia da UFMS/CPNV. A partir dos dados coletados nas 2ª e 3ª etapas, será feita uma 

análise dos principais conteúdos apontados pelos sujeitos, tais como aplicativos, redes sociais, 

jogos, ambientes virtuais etc. 

Quarta etapa: Levantamento acerca do conteúdo de redes sociais, sites, jogos, 

aplicativos etc, apontados pelos sujeitos no questionário e entrevista considerando o seu 

potencial pedagógico. Triangulação dos dados coletados nas três etapas anteriores de modo a 

traçar as principais características e interesses dos sujeitos da pesquisa e, por conseguinte, 

compreender como se apropriam de tecnologias digitais e móveis e em que sentido esta 

apropriação repercute no trabalho docente.  

  

4 PESQUISAS LIGADAS AO PRESENTE ESTUDO 
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O estudo apresentado neste texto engloba outros menores, realizados em nível de 

graduação165 que exploram vários aspectos envolvendo as tecnologias digitais e móveis, a  

saber:   

As tecnologias nos anos iniciais do ensino fundamental: visa discutir como os 

professores das salas de tecnologias educacionais da rede municipal de ensino utilizam as 

tecnologias digitais nos anos iniciais do ensino fundamental.  A metodologia adotada envolve 

entrevistas semiestruturadas com duas professoras responsáveis por sala de tecnologias 

educacionais do município de Naviraí – MS.  

As perspectivas de professores sobre os benefícios das tecnologias digitais para 

alunos do 5º ano do ensino fundamental: consiste em analisar como professores e alunos do 

quinto ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública do município de Naviraí – 

MS utilizam as tecnologias digitais voltadas para o processo de ensino e aprendizagem. Para o 

desenvolvimento do estudo, adotou-se uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva. Os 

sujeitos pesquisados foram uma professora e trinta alunos de uma sala de 5º ano do ensino 

fundamental, sendo que os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada 

(professora) e questionário com questões abertas e fechadas (alunos).  

Robótica educacional e suas contribuições no processo de ensino e aprendizagem: 

busca analisar as contribuições da robótica educacional em uma instituição pública do 

município de Naviraí – MS. Para tanto, foi empregada a pesquisa qualitativa, de natureza 

descritiva. Os dados foram coletados mediante observação participante de algumas aulas do 

projeto de robótica, bem como a aplicação de uma entrevista semiestruturada envolvendo o 

professor responsável pelo projeto e seis alunos do Ensino Médio.   

Análise das experiências de participantes do Projeto de Extensão “Tecnologias e 

projetos interdisciplinares nos anos iniciais do ensino fundamental”. Tem como objetivo geral 

investigar as contribuições dos conhecimentos adquiridos no curso para a formação e/ou 

prática pedagógica envolvendo atividades com as tecnologias digitais e móveis. Os dados 

estão sendo coletados durante a oferta do curso166 por meio de observações participantes e 

                                                                 
165

 Trabalho de conclusão de curso.  
166

 O projeto caracteriza como uma ação de extensão, na modalidade curso. É ofertado a acadêmicos e 

professores do município, no período de agosto a dezembro de 2017. Conta com encontros presencia s, não-

presenciais e on line.  
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acompanhamento das interações promovidas em grupos criados no Facebook e WhatsApp 

Messenger. No final do curso, serão selecionados alguns participantes para responderem a um 

questionário semiaberto sobre os saberes adquiridos durante o curso.  

Outros projetos vinculados a este terão início em fevereiro de 2018, tais como: 

a) O uso das tecnologias digitais e móveis por acadêmicos do curso de Pedagogia da 

UFMS/CPNV. Visa investigar sobre a apropriação de tecnologias digitais e móveis por 

acadêmicos ingressantes do curso de Pedagogia da UFMS/câmpus de Naviraí – MS.  O 

estudo terá como foco os acadêmicos adultos, acima de 30 anos. Sendo que inicialmente 

responderão a um questionário semiaberto. Em seguida, serão selecionados de três a cinco 

acadêmicos para responderem serem entrevistados. 

b) O Youtube como influenciador de opinião e comportamento de crianças e 

adolescentes. Objetiva investigar como o Youtube tem influenciando a formação de opiniões 

e comportamentos de pré-adolescentes e adolescentes do município de Naviraí- MS. Será 

adotada uma metodologia mista, por meio de levantamento e análise de canais do Youtube; 

acompanhamento de produção e repercussão de vídeos com adolescentes interagindo por 

meio de um grupo do WhatsApp e entrevistas semiestruturadas com pré-adolescentes e 

adolescentes a respeito da influência que estes conteúdos exercem em suas vidas. 

c) As contribuições das tecnologias digitais e móveis no processo de alfabetização. O 

estudo tem como objetivo geral investigar como as tecnologias digitais e móveis podem 

contribuir no processo de alfabetização de alunos do 1º ano do Ensino Fundamental do 

município de Naviraí – MS. O estudo envolverá o levantamento de aplicativos, sites e vídeos, 

tendo em vista a propor situações pedagógicas que contemplem a utilização destas tecnologias 

na alfabetização de crianças.  

 

5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Com base na temática proposta, chamamos a atenção para a relevância de um estudo 

que busque identificar e analisar a apropriação tecnológica de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos do município de Naviraí - MS e seu impacto na vida social, escolar, acadêmica. A 

partir deste estudo, esperamos traçar um perfil acerca da apropriação tecnológica em várias 
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faixas etárias de modo a conhecer a importância atribuída pelos sujeitos da pesquisa aos 

artefatos tecnológicos, os principais conteúdos acessados, bem como verificar se/como a 

apropriação tecnológica na vida social reverbera nos modos de aprendizagem na escola e 

universidade.  

Mostramos, ainda, que este estudo abarca outros menores que convergem para o 

entendimento destas questões. Os estudos em andamento, já nos fornecem um panorama 

acerca da utilização das tecnologias por crianças e adolescentes _ como por exemplos os 

estudos envolvendo alunos do 5º ano do ensino fundamental e um grupo de estudantes do 

ensino médio que participam do projeto de robótica, assim como os participantes do projeto 

de extensão “Tecnologias e Projetos interdisciplinares nos anos iniciais do ensino 

fundamental”, constituídos, em sua maioria de acadêmicos e professores em idade adulta.  

Destacamos, portanto, a importância de cada vez mais entendermos as repercussões 

da apropriação tecnológica das pessoas a fim de compreendermos como os mesmos se 

relacionam com os saberes provenientes das redes. Assim poderemos sugerir ações de 

formação inicial e continuada que promovam a aproximação destas culturas com a cultura 

escolar e acadêmica, visando à adoção de novas práticas pedagógicas amparadas em 

metodologias ativas que coloquem o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem.  
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“POR UMA TV ACESSÍVEL”: UM ESTUDO SOBRE LEGENDAS NA 

TELEVISÃO BRASILEIRA 
 

Mariana Dézinho (UFGD)167 
Reinaldo dos Santos (UFGD)168 

 
RESUMO: A discussão deste trabalho perpassa as análises das legendas disponibilizadas na 
televisão brasileira. A comunicação é parte primordial do processo de interação, socialização 

e vivência em sociedade. Uma sociedade democrática, com participação social e sujeitos 
emancipados, é o lugar ideal para a construção dos direitos fundamentais do ser humano. O 

estudo teve como objetivo analisar as legendas disponibilizadas na televisão brasileira. Trata-
se de uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa com caráter interdisciplinar, com 
abordagem teórica fundamentada em autores que discutem a comunicação e a linguagem 

como pressupostos para a democracia, participação social e emancipação do sujeito, como 
Habermas por meio da Teoria da Ação Comunicativa e Bourdieu com a Economia das trocas 

Linguísticas, Bobbio com Estado, Governo e Sociedade, além da utilização de autores 
temáticos que discutem sobre a educação de surdos, inclusão e as tecnologias da informação e 
comunicação na contemporaneidade. A pesquisa foi realizada por meio de revisão 

bibliográfica, análise documental, estudo de recepção e estudo de painel. Os resultados 
indicam que os recursos de acessibilidade investigados não possuem um padrão; apenas 

algumas legendas seguem as orientações advindas da normativa. Espera-se, que estudo possa 
contribuir para a melhora da ferramenta legendas oportunizando aos seus usuários um acesso 
igualitário. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Surdez. Televisão. Legenda. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço tecnológico, numerosas ferramentas foram desenvolvidas para 

favorecer a comunicação, rompendo as barreiras de tempo e espaço. Essas tecnologias devem, 

entretanto, garantir a efetividade do direito à comunicação, superando qualquer barreira física, 

atitudinal ou tecnológica que impeça o acesso à informação. 

No que diz respeito à televisão, é sabido que existem normas que orientam a produção 

das legendas, porém é fundamental que se observe se essas normas estão sendo cumpridas, 

uma vez que as pessoas surdas, por serem privadas, no todo ou em parte, do sentido da 
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audição, carecem de recursos de acessibilidade que atendam adequadamente às suas 

necessidades específicas para o consumo televisivo. Isso vai permitir que elas se situem 

contextualmente sobre aquilo que está sendo veiculado na TV, para que então possam ter 

acesso efetivo à informação e à cultura e não fiquem excluídas dos conteúdos e informações 

midiáticas. 

Neste texto discutiremos a questão do uso das tecnologias, em especial as televisivas. 

Como procedimento metodológico foi primeiramente realizada uma seleção e análise da 

programação de maior, média e baixa audiência da televisão brasileira, por meio de gravações 

(seleção de amostra representativa), para verificar a presença ou não de legendas (abertas, 

fechadas ou janela de Libras). Em seguida foi realizava as análises das legendas encontradas 

conforme as normativas e, por fim, abre-se uma discussão sobre a questão da qualidade na 

oferta das legendas. 

 

2 RECURSOS DE ACESSIBILIDADE MIDIÁTICA NA TELEVISÃO BRASILEIRA 

 

No âmbito tecnológico, a televisão tem um papel de notoriedade: é considerada um 

dos principais veículos de informação no Brasil e no mundo, apontada como uma mídia169 em 

potencial.  

Castells (1999, p.361) mostra que a mídia, em particular a mídia audiovisual que faz 

parte da nossa cultura, representa de fato o material básico dos processos de comunicação, 

pois vivemos em um ambiente cercado por ela, de onde vem grande parte dos estímulos que 

recebemos no nosso dia a dia.   

Sabe-se que a televisão é um sistema de comunicação altamente abrangente, do qual 

um número significativo da população faz uso, conforme informações do IBGE referentes ao 

ano de 2010, quando o Brasil possuía 65,1 milhões de domicílios particulares permanentes, 

dos quais 63,3 milhões, ou seja, 97,2% possuíam um aparelho de TV.  

Pelo seu alto consumo como meio de comunicação, a televisão foi sempre motivo de 

discussões e pesquisas. Castells (1999, p.356) afirma que a televisão, por ter-se tornado esse 

modelo predominante de comunicação, é ainda hoje objeto de caloroso debate entre 
                                                                 
169

 Castells (1999, p.359) afirma que a mídia, em especial o rádio e a televisão, tornou-se o ambiente audiovisual 

com o qual interagimos constantemente e automaticamente. Acima de tudo, a televisão quase sempre está 

presente nas casas. 
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estudiosos e críticos da mídia. Cabe aqui, no entanto, questionarmos se a televisão, enquanto 

meio de comunicação, tem atendido às necessidades de seus telespectadores; se ela tem se 

preocupado com as diferenças e se oportuniza um espaço de reconhecimento das reais 

necessidades de seus usuários. 

Bourdieu (1997, p.18) relata que, com a televisão, estamos diante de um instrumento 

teoricamente capaz de atender a todos. É sabido, contudo, que uma parcela significativa das 

pessoas não tem acesso ao conteúdo televisionado. Verifica-se o obstáculo existente para os 

surdos em relação à barreira comunicacional170 estabelecida pela simples ausência de um 

dispositivo específico que atenda às suas reais necessidades enquanto telespectadores. A 

disponibilização de recursos efetivos facilitaria o acesso ao conteúdo e promoveria a inclusão 

e a interação sociocultural, eliminando qualquer obstáculo ou barreira.  

Em conformidade com o poder público, os veículos de comunicação recebem uma 

concessão para terem o direito de informar. Parafraseando Amaral e Souza (2010, p.368), a 

televisão é um veículo de comunicação em massa muito abrangente, considerado como um 

bem jurídico pela sua transmissão de informação essencial para o desenvolvimento da 

sociedade em qualquer nível. 

 A associação brasileira de normas técnicas (ABNT), juntamente com o Comitê 

Brasileiro de Acessibilidade (ABNT/CB-40) e por meio da comissão de estudos de 

acessibilidade em comunicação (CE-40:000.03), criou a NBR 15290, cujo objetivo é 

estabelecer diretrizes gerais para a acessibilidade em comunicação na televisão, levando em 

consideração as diversas condições de percepção e cognição, com ou sem ajuda de sistemas 

assistivos ou outro que complemente as necessidades individuais. 

Conforme orientações do documento, para ser considerada acessível a programação 

televisiva deve atender aos preceitos do desenho universal, que visa a: viabilizar à maior 

quantidade possível de pessoas o acesso à programação televisiva, dar acesso à informação e 

ao entretenimento a pessoas com deficiência, facilitar aos surdos a aquisição da Língua 

Portuguesa escrita, possibilitar o acesso à informação em lugares com ruídos e desenvolver a 

comunicação, assegurando os direitos do cidadão estabelecidos pela Constituição Federal. 
                                                                 
170

 Para Nascimento (2013, p.30) as tecnologias podem ser um fator de atenuação  do processo de exclusão ou 

ainda de acentuação desse processo, dependendo da forma de como é disseminada e de como as pessoas podem 

ter acesso a ela. 
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A televisão brasileira, com base em suas diretrizes técnicas e normativas171, dispõe de 

recursos para promover a acessibilidade, fornecendo suporte e orientação para a produção 

desses recursos na programação veiculada pelos serviços de radiodifusão de sons, de imagens 

e de retransmissão para pessoas com deficiência. A TV digital172 é um exemplo de 

viabilização da acessibilidade, pois permite a transmissão e a recepção do conteúdo com 

maior qualidade, emitindo imagens em alta definição, além de possibilitar a interatividade do 

usuário ao acessar os subcanais onde se encontram as legendas. 

O que temos visto, contudo, é uma televisão que fatalmente tem apresentado relação 

de poder, convergindo para uma homogeneização dos telespectadores. Bourdieu (1997, p.23) 

relata que, pouco a pouco, os telespectadores vão se inteirando dos discursos universais, uma 

vez que estes levam a crer que a televisão é, de fato, uma espécie de monopólio detentor da 

capacidade de formação das cabeças de uma parcela importante da população, chamando a 

sua atenção para os acontecimentos que tenham um caráter mais homogêneo e que atinjam 

um número maior de telespectadores.   

E, insensivelmente a televisão que se pretende um instrumento de registro torna-se um 

instrumento de criação da realidade. Caminha-se cada vez mais rumo à universa em que o 

mundo social é descrito-prescrito pela televisão. A televisão se torna o árbitro do acesso á 

existência social e política. (BOURDIEU, 1997, p.29) 

A legenda173 é uma ferramenta bastante utilizada, nos dias de hoje, nos meios de 

comunicação. Seu uso proporciona a um grande número de pessoas terem acesso a diversos 

tipos de conteúdo e de programação; sua popularidade cresceu significativamente com a 

popularização das TVs a cabo. 

O surgimento da legendagem aconteceu juntamente com o surgimento do cinema, e 

posteriormente ganhou força com o advento do VHS. São dispositivos considerados 

fundamentais para a acessibilidade de pessoas surdas, que assim podem acompanhar a 

programação da TV.  Santos e Moreira (2010) expõem, todavia, que o sistema televisivo 

                                                                 
171

 Norma complementar nº 01/2006 e NBR 15290/05, entre outros. 
172

 Conforme Decreto nº 4.901/03 o sistema brasileiro de TV digital tem por finalidade promover a inclusão 

social, a diversidade cultural do País e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando à 

democratização da informação. 
173

 Para Neves (2007) é texto escrito apresentado de forma temporizada, contendo a tradução e/ou adaptação da 

componente sonora de textos audiovisuais. 
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brasileiro tem muito a fazer em prol dos surdos, principalmente quando o assunto é inclusão 

social, seja por meio de melhorias na ferramenta de acessibilidade closed caption, seja pela 

inserção da janela de Libras na TV, pouco visível devido ao custo financeiro e ao espaço que 

a ferramenta ocupa para ser exibida na tela. 

Conforme informações do IBGE (2010), 5,10% (média de 9,7 milhões de pessoas) da 

população brasileira têm surdez/deficiência auditiva. Mesmo assim, podemos afirmar que as 

legendas disponíveis na televisão são encontradas em pouca quantidade, geralmente mal 

situadas e com baixa qualidade. Almeida (2006) expõe que é necessário observar essa relação 

dialógica entre quem faz a televisão e quem a consome, numa óptica socioantropológica da 

surdez. É nesse contexto que se encontram os surdos, sujeitos que têm vetados os seus direitos 

e possibilidades de escolha e análise. 

Para suprir essa barreira comunicacional, foram inseridos na televisão brasileira três 

tipos de legendas para surdos: o closed caption174 (CC), a legenda aberta175 e a janela de 

Libras176. Existe, todavia, uma normativa da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Televisão que obriga a cada geradora inserir suas legendas, dando a elas um prazo de 

implantação, no caso do closed caption, conforme figura abaixo: 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                                 
174

 Conforme a ANBT NBR 15209/05, é legenda oculta em texto que aparece opcionalmente na tela do televisor, 

a partir do acionamento do dispositivo decodificador, in terno ou periférico. Disponível somente em televisores 

que possuem decodificador. 
175

 Conforme ANBT NBR 15209/05, é a tradução escrita da língua estrangeira falada no programa, destinada á 

audiência que necessite da tradução. Quando disponível aparece no televisor, não necessita de decodificador. 
176

 Conforme ANBT NBR 15209/05 é espaço delimitado no vídeo onde as informações na língua portuguesa são 

interpretadas através de LIBRAS. 
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Tabela 1 - Prazos para implantação do closed caption na TV. 

 
Fonte: Cartilha ABERT: recursos de acessibilidade midiática. 
 

A legenda é uma ferramenta crucial para promoção de acessibilidade. Neves (2007) 

relata que a legenda permite uma maior igualdade de circunstâncias no acesso ao texto 

audiovisual televisivo por parte de pessoas com surdez ou com dificuldades na compreensão 

do texto audiovisual por razões cognitivas, sensoriais ou de outra natureza. Expõe ainda que a 

legenda reforça conhecimentos linguísticos (vocabulário, estrutura sintática e valor 

semântico), além de oferecer oportunidades de enriquecimento cultural e linguístico a todos 

os níveis. 

 

É fundamental ter em mente que pessoas com surdez, e muito particularmente 

aquelas que ficam surdas antes de adquirir uma língua oral (surdez pré-linguistica), 

ou que não dominam a língua gestual, revelam lacunas linguísticas que se refletem 

numa leitura mais lenta e numa maior dificuldade na interpretação do texto escrito. 

Uma vez que a legendagem apresenta texto fragmentado, condicionado pela 

velocidade e ritmo do texto audiovisual, este exige um grande esforço de leitura 

seletiva e de memória. (NEVES,2007, p.10) 

 

A autora ressalta ainda que a pessoa surda precisará de um maior esforço para fazer a 

leitura das legendas, se comparada a uma ouvinte, porque não tem acesso às informações 
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sonoras, de maneira que as legendas precisam ser reformuladas para que o acesso seja 

confortável e independente. 

 

O uso da legenda nos programas televisivos tem gerado outras necessidades para nós 

surdos. Se antes reivindicávamos o acesso e o desenvolvimento surdo em Língua de 

Sinais, hoje já tendo garantido o primeiro caso, começam a surgir outras 

necessidades, por exemplo, do aprendizado do português escrito. Precisamos saber o 

significado das palavras para compreendermos o que está escrito nas legendas, cada 

vez somos chamados a conhecer mais palavras e, cada vez mais, estamos mais 

exigentes por qualidade de ensino de português para surdos (REICHERT, 2006, 

p.51). 

 

A mídia sem tradução, ou, como vista neste trabalho, com uma tradução de baixa 

qualidade, não garante aos usuários o direito à comunicação. Para Reichert (2006), os surdos 

são posicionados como telespectadores alienados ao conteúdo veiculado, sendo relevante 

pensar na importância do seu posicionamento frente à televisão, principalmente no que se 

refere à desta qualidade.  

O autor assegura ainda que os surdos que possuem maior conhecimento da Língua 

Portuguesa escrita e maior habilidade de leitura preferem programas com legenda. Já os que 

não a possuem preferem assistir aos programas que apresentam o intérprete da Língua de 

Sinais fazendo a tradução. Em qualquer dos casos, está implicada a qualidade ou da legenda, 

ou da imagem do intérprete.   

Neves (2005, p.13) descreve que os direitos dos surdos são negados quando as ofertas 

dos recursos são insuficientes ou de baixa qualidade. Para ele, oferecer esses conteúdos em 

formatos alternativos é reconhecer a existência de um público com necessidades e demonstrar 

respeito à diferença e à legislação que luta por um padrão elevado de qualidade; ganha força 

uma ação gota a gota de longa duração. 

Nascimento (2013, p.100) evidencia que, para garantir a oferta de qualidade dos 

recursos de acessibilidade midiática, é necessária a divulgação do conhecimento prático para 

as emissoras de televisão como ações positivas para a acessibilidade nos meios de 

comunicação. Fundamental, portanto, a divulgação ostensiva desse processo por meio do qual 

se há de garantir que as pessoas com deficiência auditiva tenham mais acesso às informações, 

à cultura e à educação.   
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A autora explica também que falta um sistema de avaliação dos recursos ofertados que 

cobre das emissoras os ajustes necessários e que garanta qualidade de acesso aos surdos e 

deficientes auditivos. É com a intenção de contribuir com o processo de padrão de qualidade 

que esta parte do trabalho se identifica. 

Parafraseando Cunha (2012, p.93), um dos problemas enfrentados pelos surdos é a 

dificuldade de compreender o que é falado nos programas de televisão. Para eles, 

principalmente no passado, a televisão era um aparelho utilizado apenas para observar 

imagens. E continua assim em alguns casos. Há, no entanto, uma tentativa de se resolver esse 

problema, com a criação de recursos tecnológicos utilizados por algumas emissoras. As 

tecnologias informacionais inovaram com a legenda oculta, ou closed caption, e com a janela 

de Libras. 

Algumas indagações minuciosas foram desenvolvidas tendo como cerne de pesquisa a 

televisão e a surdez, com vistas a compreender a relação entre estas e analisar de que forma 

acontece essa recepção de informações. 

Assim sendo, há uma enorme necessidade de se aprimorar os estudos dos mecanismos 

de acessibilidade midiática que realizam a transmissão de informações. Cunha (2012, p.99) 

acredita que, seja qual for a maneira como a televisão apresenta os recursos de acessibilidade, 

é do interesse da comunidade surda o acesso íntegro a toda a sua programação.  

 

3 COLETA DE DADOS 

 

Em princípio, buscaram-se referências para problematizar questões relacionadas aos 

limites e às potencialidades da recepção da tecnologia por surdos, no intuito de se 

compreender até que ponto a televisão e suas legendas são eficientes para seus usuários. Foi 

então realizada uma varredura em relação a todos os canais de televisão aberta e fechada, na 

intenção de se encontrar seus respectivos perfis e, posteriormente, sua audiência, com a 

finalidade de se analisar se apresentam algum tipo de acessibilidade comunicacional.   

As gravações dos programas selecionados aconteceram entre os meses de dezembro e 

janeiro de 2014/2015. Após o término das gravações, todo o material foi convertido em 

formato digital e salvo em um equipamento de armazenamento (HD externo), para arquivá-lo 
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e facilitar o seu manuseio. Para a realização da gravação, utilizou-se um gravador de DVD 

marca Philips, modelo 3355. Realizadas a gravações, verificou-se que em 135177 horas de 

gravação nenhuma programação apresentou a legenda janela de Libras, o que ocasionou o seu 

descarte da pesquisa, uma vez que não continha material para análise. 

Urge ressaltar que janela de Libras é um dos recursos oferecidos pela televisão para a 

acessibilidade midiática, mas que é pouquíssimo encontrado nas programações. Machado 

(2010) define que a janela de Libras é um espaço delimitado na tela, em que há interpretação 

em Libras geralmente localizada no canto inferior direito do aparelho de TV. Para que a 

legenda aconteça, faz-se necessário, todavia, que se contrate um profissional ouvinte que 

tenha proficiência em Língua de Sinais e que faça a tradução da Língua Portuguesa (oral-

auditiva) para (visu-gestual). 

Essa legenda é encontrada com maior frequência em programas religiosos (onde o 

trabalho do intérprete é realizado de forma voluntária), nos canais institucionais e em 

propaganda política. Nascimento e Santos (2011) esclarecem que a legislação em vigor obriga 

somente os programas eleitorais, os partidários e os pronunciantes oficiais do governo, além 

das campanhas e alertas preventivos a usarem janela de Libras. Para os demais programas, é 

opcional, podendo ser utilizado somente o closed caption, como ocorre na maior parte da 

programação televisiva brasileira. 

As emissoras de TV têm evitado o uso da janela de Libras, alegando alguns fatores: 

falta de mão de obra especializada, alto custo de produção e limitação técnica para a sua 

exibição. Crepaldi e Mendonça (2014, p.64) informam que com a TV digital, por meio dos 

subcanais, será possível a efetivação do uso dessa ferramenta sem causar problemas estéticos, 

pois ela poderá ser acionada pelo usuário em um subcanal, por meio do controle remoto.  

Para Almeida (2006, p.60), o uso efetivo da janela de Libras atenderia aos surdos que 

não têm domínio da Língua Portuguesa, mas que a conhecem como sua língua materna (o que 

condiz com a realidade da maioria da população surda178). Essa opção seria mais proveitosa, 

já que diz respeito à tradução feita em sua primeira língua. Baixa qualidade, tamanho 

                                                                 
177

 Foram gravados 30 horas na televisão fechada (15 programas com três gravações de cada) e 90 horas na 

televisão aberta( 30 programas com três gravações para cada programa). 
178

 Lage (2007) afirma que em sua pesquisa do total de pessoa surdas 796.344, apenas 15% se declararam 

entendedores da língua portuguesa. 
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inadequado e variantes regionais são algumas das dificuldades que podem ser encontradas na 

janela de Libras, que também não se apresenta como recurso absolutamente eficaz.   

Após esse breve balanço, constatou-se que essa legenda necessita ainda ser estudada 

para que se promova o seu aprimoramento. Crepaldi e Mendonça (2014, p.53) enfatizam a 

importância de se ressaltar que essas ferramentas, tão essenciais para os usuários, deveriam 

ser aprimoradas para lhes garantir o direito à informação. 

Decidiu-se, após a constatação da falta de material para a análise da janela de Libras, 

realizar a análise apenas das legendas abertas e ocultas da televisão brasileira. Em seguida, foi 

organizada uma proposta técnica para a gravação desses programas. O teste piloto aconteceu 

no mês de outubro, com o propósito de nos levar a conhecer os equipamentos, as antenas e a 

forma de gravação. Ficaram estabelecidos os meses de dezembro de 2014 e janeiro e fevereiro 

de 2015 para a realização das gravações. 

Também foram criados alguns materiais que ajudaram a realizar a catalogação e o 

fichamento dos programas gravados. Após a conclusão dessa etapa, tinha-se o material 

necessário para fazer as análises dos programas, podendo-se observar e averiguar a existência 

ou não de legendas, e se estas eram de qualidade. 

 

Figura 01 - Fluxograma 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Criado pelos autores 

 
 

 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 480 

4 ANÁLISE DO CLOSED CAPTION TV ABERTA 

 

Levando em consideração que a televisão aberta possui um número reduzido de 

canais179, definiu-se trabalhar com dois canais de cada categoria (maior, média e menor 

audiência). Dentro de cada canal, foram selecionados os três programas de maior e os três de 

menor audiência. Destarte, foi consultado o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatísticas (IBOPE) e selecionados os canais: Globo, SBT (maior audiência), Record, Band 

(média audiência) e, na menor audiência, apenas a Rede TV, pois a Cultura não possui pontos 

de IBOPE suficientes para medir a audiência, inferior a 1 ponto180.  

De acordo com informações concedidas pelo IBOPE, para se medir a audiência da 

televisão existem dois tipos de metodologia utilizados no Brasil, conhecidas pelos nomes de 

peoplemeter e pesquisa de caderno. 

Para a verificação de audiência pelo peoplemeter, instala-se um aparelho chamado 

DIB em quatro mil lares no país: 750 na região da grande São Paulo181 e os outros em mais 

100 cidades por todo o país.  

Para selecionar os participantes da pesquisa, são levantados dados socioeconômicos 

pelo próprio IBOPE, com base nas informações advindas do IBGE, a fim que a amostra seja o 

mais possível fiel retrato da população brasileira. O tempo que a família permanece com o 

aparelho é de aproximadamente quatro anos. Uma vez que se deve garantir a rotatividade e a 

credibilidade da pesquisa, não são identificados os seus participantes, para que estes não 

sofram nenhuma interferência externa. 

O peoplemeter pode registrar a audiência domiciliar e as individuais, portanto ao ligar 

a TV deve-se acessar um quadro onde se registram a identidade do morador, a quantidade de 

pessoas que estão assistindo, gênero, e faixa etária. Na sequência, a televisão passa a ser 

monitorada. 

Na grande São Paulo, os dados fornecidos pelo aparelho são enviados minuto a minuto 

por um sinal via rádio. Essas informações podem ser avaliadas em tempo real. Já no caso dos 

                                                                 
179

 Conforme informações do guia de mídias a TV aberta possui na média de 40 canais contando com os 

institucionais e rurais. 
180

 Segundo o IBOPE um ponto de audiência equivale a 1% do universo pesquisado, seja total de indivíduos ou 

total de domicílios 
181

 Conforme IBOPE cada ponto regis trado em São Paulo este equivale a 58 mil residências. 
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aparelhos que se encontram em outras regiões do país, os dados são enviados apenas uma vez 

por dia, e analisados posteriormente. 

A pesquisa de caderno (pesquisa especiais) é organizada da seguinte forma: os 

participantes preenchem um formulário com todos os horários em que assistiu TV durante o 

dia, em intervalos de 15 minutos. Passadas duas semanas, esses cadernos são recolhidos e as 

informações obtidas destinam-se a um banco de dados. A posteriori, as informações passam 

por um processo de validação em que são calculados os períodos de audiência por faixa etária, 

horário e programa visto. Todos esses dados são analisados por um rigoroso controle de 

qualidade. 

A consulta de audiência por programa da TV aberta foi realizada no dia 25 de agosto 

de 2014, em todos os canais anteriormente selecionados, compondo uma tabela de gravação 

que posteriormente auxiliou no processo de gravação. Essa tabela foi organizada consonante 

com o horário de transmissão do programa. 

 
Tabela 2 - Canais e programas de maior média e baixa audiência da televisão aberta. 

Tabela de programação e horário 

Horário Programa Dia da semana Canal 

04:00 Hora um Diário Globo 

04:00 Igre. Int. Gra. Deus Diário Rede TV 

05:00 Café com jornal Diário Band 

07:00 Notícias da manhã Diário SBT 

07:30 Te peguei Diário Rede TV 

08:00 Dia a dia Diário Band 

09:00 Hoje em dia Diário Record 

11:00 IURD Diário Rede TV 

12:30 Eu, patro e as crian Diário SBT 

13:30 Prog. da tarde Diário Record 

14:15 Esmeralda Diário SBT 

14:30 Ta na tela Diário Band 

16:00 Brasil Urgente Diário Band 

16:20 Cidade Alerta Diário Record 

17:40 Muito Show Diário Rede TV 

18:20 Jornal da Band Diário Band 

18:32 Alto Astral Diário Globo 

19:25 Momento da sorte Diário Rede TV 

19:30 Jornal Nacional Diário Globo 
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19:30 Chiquititas Diário SBT 

19:40 Jornal da Record Diário Record 

20:09 Império Diário Globo 

20:20 Zoo Seg.quart.quint.sex. Band 

21:20 A fazenda Diário Record 

22:05 Superpop Seg. e quart. Rede TV 

22:30 Conselho Tutelar Diário Record 

23:45 Prog.do Jô Diário Globo 

00:03 Corujão Diário Globo 

00:45 Jornal do SBT noite Diário SBT 

01:30 Okay pessoal Diário SBT 

Fonte: Criado pelos autores 
 

Dentre esses canais, selecionamos os três programas de maior e os três de menor 

audiência. Em relação à categoria do programa, foram contemplados diversos gêneros, como: 

variedades, jornalístico, esportivo, religioso, dramaturgia, série, filmes, programa de auditório 

e reality shows. Segue abaixo o quadro de canais e as programações utilizadas nesta pesquisa: 

 
Quadro 1- Programas de maior e menor audiência e seus gêneros na TV aberta. 

Canal Programas de maior audiência Programas de menor audiência 

GLOBO Império (dramaturgia) 
Alto Astral (dramaturgia) 

Jornal Nacional (jornalístico) 

Progr. Do Jô (entrevista) 
Corujão (filme) 

Hora Um (jornalístico) 

SBT Chiquititas (dramaturgia) 

Notícias da manhã (jornalístico) 
Eu a patroa e as crianças (série) 

Esmeralda (dramaturgia) 

Jornal SBT noite (jornalístico) 
Okay Pessoal (variedades) 

RECORD Jornal da Record (jornalístico) 
Cidade Alerta (jornalístico) 

Hoje em dia (variedades) 

A Fazenda (reality Show) 
Conselho Tutelar (série) 

Programa da tarde (variedades) 
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BAND Brasil Urgente (jornalístico) 
Jornal da Band (jornalístico) 
Tá na Tela (jornalístico) 

  

Café com jornal (jornalístico) 
Dia a Dia (variedades) 
Zoo (humor) 

REDE TV Momento da sorte (jogos) 
Te Peguei (humor) 

Muito Show (variedades) 

Superpop (variedades) 
IURD (religioso) 

Igr. Inter. Graça de Deus 
(religioso) 

Fonte: Criado pelos autores 

 
Considerando os programas selecionados, vinte e oito eram exibidos diariamente e 

somente dois em dias alternados durante a semana.  Como critério de gravação, estabeleceu-se 

a seguinte proposta: para os programas diários, realizar três gravações em dias alternados e 

em semanas alternadas, para a programação semanal, uma gravação por semana. Para melhor 

averiguação da presença das legendas, postergaram-se as gravações pelo período de uma 

semana; gravou-se na semana seguinte.  

Dos 30 programas analisados, 22 possuíam acessibilidade midiática com o uso do 

closed caption, 2 disponibilizaram a ferramenta parcialmente, ou seja, apresentaram legendas 

em alguns momentos, e 6 programas não possuíam acessibilidade nenhuma. Na categoria 

novelas, reality, e programas de auditório, todos tinham legendas. Dentre os jornais, 9 dos 10 

possuíam a opção CC; entre os religiosos e filmes, alguns apresentaram legenda parcialmente, 

ou não apresentaram recurso de acessibilidade. 
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Gráfico 01 - Presença de Closed Caption nos programas gravados na TV aberta. 
 

 
Fonte: Criado pelos autores 
 

Após realizadas as análises das gravações, verificou-se que alguns pontos mereciam 

espaço para discussão, na intenção de se apresentarem as ocorrências e de se avançar na 

tentativa de retificar os erros e aprimorar essa ferramenta de acessibilidade. 

Os pontos que foram observados em relação às legendas foram: 

a) Caracteres; 

b) Ortografia; 

c) Efeitos sonoros/falas e ruídos; 

d) Sincronia; 

e) Omissão/redução; 

f) Sobreposição de legendas; 

g) Condensação das informações; 

h) Presença da classificação indicativa. 

 

Série1; total; 22; 
73% 

Série1; parcial; 
6; 20% 

Série1; nenhum; 2; 
7% 

Presença de closed caption 

total parcial nenhum
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Com relação aos caracteres, foram encontrados dois tipos distintos. Dos cinco canais 

analisados, quatro apresentaram a legenda fechada com fundo preto, a letra na cor branca e o 

formato em caixa alta; apenas uma emissora apresentou a legenda com o fundo preto e letras 

brancas no formato caixa alta e baixa. A recomendação é que os caracteres assumam apenas 

um formato: ou todo maiúsculo ou minúsculo e maiúsculo. Sobre esse assunto, Crepaldi e 

Mendança (2014, p.64) afirmam: 

 

A legenda oculta atualmente vem sendo utilizada pelas emissoras com algumas 

características próprias, ou seja, não existe um modelo padrão de closed caption. Em 

algumas emissoras, o uso da tipologia aparece em caixa alta, enquanto em outros 

canais televisivos, o uso da fonte encontra-se em caixa baixa, o que dificulta para os 

surdo. 

 
Em relação à ortografia, sérios erros foram encontrados nas legendas182, 

comprometendo gravemente o acesso ao conteúdo, além da inserção de pontuações e 

símbolos que não faziam parte do contexto, porém estavam constantemente presentes, 

dificultando a recepção do conteúdo. 

Também se verificou que nos programas ao vivo os erros gramaticais acontecem com 

maior intensidade. Segundo Nascimento (2013, p.77), contudo, nos programas ao vivo, os 

erros de digitação são mais frequentes, e o texto fica atrasado em relação às falas e aos 

assuntos, o que prejudica a interação e a informação. Segue abaixo o depoimento de um 

pesquisador surdo em relação às legendas.  

O convívio com a legenda é muito frustrante, pois não existe a sincronia com o 

programa, é muito rápida, dificultando a leitura, e possui muitos erros, tanto de 

Português como de palavras diferentes usadas no programa. Sempre acreditei que o 

texto da legenda fosse igual ao texto falado, mas teve situações em que as pessoas 

ouvintes que assistiam ao programa junto me avisaram de palavras erradas. 

(REICHERT, 2006, p.68) 

Verificou-se que algumas legendas não contemplavam os sons externos, como: 

palmas, gritos e barulhos em geral. Conforme a ABNT NBR 15290, esses elementos devem 

ser transcritos, pois são importantes para a compreensão do texto, além de ajudarem na 

identificação do personagem quando este não se encontra em cena, auxiliando, assim, o 

usuário a acompanhar o programa com qualidade.  

                                                                 
182

 Em dois canais especificamente este incidente foi ainda maior. 
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Outro ponto de destaque é a sincronia183, que foi observada em todas as programações, 

todavia apresentou diferentes tempos. Esse tempo de atraso (delay) varia de emissora para 

emissora e também de programa para programa. Conforme orientações da normativa, temos 

que esse atraso em programas ao vivo pode ser tolerado no máximo em 4 segundos. Já nos 

programas pré-gravados a legenda deve seguir o mesmo tempo do áudio. Diferentes tempos 

de atraso foram, todavia, encontrados: seis, dezoito, vinte e até vinte e três segundos. A 

assincronia acarreta outro obstáculo, denominado condensação da informação, dado que, ao 

atrasar a legenda, muitas informações são reduzidas, quando não suprimidas, para que se 

possa continuar a passar as informações transmitidas pelo áudio. 

Outro impedimento encontrado foi a sobreposição, em que a legenda fechada sobrepõe 

a legenda fixa do programa, fato comum durante os programas, principalmente nos 

telejornais. 

É possível ainda destacar a presença ou não das legendas indicativas no início do 

programa.  No intuito de tornar a televisão um espaço de inclusão e de cidadania, e as mídias 

mais democráticas e inclusivas, foi criada, em 2007, pela portaria do Ministério da Justiça de 

nº 1.220, a classificação indicativa.  

 

A Portaria da Nova Classificação Indicativa, publicada em julho de 2007, determina 

que as emissoras, produtoras e programadores de conteúdos audiovisuais devem 

fornecer e veicular a informação correspondente à classificação indicativa, 

textualmente em Português, com tradução simultânea em LIBRAS, conforme as 

novas técnicas brasileiras de acessibilidade em comunicação na televisão, durante 

cinco segundos, ao início de cada obra e na metade do tempo de duração de cada 

parte do programa, preferencialmente no rodapé da tela. (SNJ, 2009, p.07) 

 

Mesmo depois de haver saído a portaria, verificou-se que são poucos os programas 

que possuem legenda indicativa. Em um universo de 30 programas, 15 possuem a 

classificação indicativa, com o quadro de língua de sinais, e 15 apenas apresentam a letra “L” 

significando livre para todos os públicos. 

 

5 RESULTADOS  
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 Neves (2007) afirma que, em termos gerais, uma legenda deverá estar sincronizada com a fala que produz. 

Todavia, nem sempre o texto sonoro se encontra sincronizado com a imagem. 
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Com relação à acessibilidade da programação da televisão brasileira, percebeu-se que, 

mesmo com a criação e o apoio das legislações, a acessibilidade comunicativa televisiva ainda 

se encontra comprometida com relação às legendas. A falta de acesso aos conteúdos 

compromete o recebimento de informação e fere, consequentemente, o direito dos surdos 

enquanto telespectadores. 

Mesmo sendo essa acessibilidade um direito garantido, as emissoras de televisão 

pouco têm pensado na verdadeira necessidade de quem as utiliza. As limitações técnicas e a 

baixa qualidade das legendas impossibilitam, de modo geral, o acesso efetivo aos programas 

por esse grupo específico de telespectadores.  

 

O descaso das emissoras de TV em relação a essa parcela de consumidores 

brasileiros desrespeita os preceitos da legislação do Brasil e faz com que continuem 

com o desconforto de estar sempre precisando de tutores para compreender a 

mensagem divulgada pela televisão. Eles esperam a chegada do momento em que 

todos os programas de TV tenham legenda e janela com intérprete de libras  

(SOUZA, 2005, p. 129). 

 
Parafraseando Reichert (2006), diríamos que a população surda acaba por deduzir as 

informações transmitidas, o que a leva a não assistir TV, mas apenas “ver”. Isso gera alguns 

sérios fatores, como: obtenção de informações erradas ou incompletas, equívocos de 

compreensão e ocultação de dados fundamentais. Os surdos não acessam as imagens sonoras 

da televisão e, como no som estão contidas informações das quais eles não toma 

conhecimento, sua leitura e interpretação se dão pelas imagens, pelos movimentos das cenas e 

pelas luzes que se modificam conforme a mensagem deseja transmitir.  

Vários são os entraves técnicos relacionados com as legendas: a falta de investimento, 

a baixa qualidade, a falta de cumprimento da padronização e a pouca disponibilização, tudo 

leva à impossibilidade de elas serem utilizadas de forma efetiva pelos usuários que delas 

necessitam.  

A televisão tem se preocupado com a audiência, a publicidade e a rentabilidade, porém 

a acessibilidade que visa ao bem-estar social está sendo relativizada. Almeja-se uma televisão 

mais democrática, que oportunize direitos iguais e acesso à informação, que respeite as 

diferenças e promova o pleno exercício da cidadania e a participação efetiva e totalizante. 

 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 488 

A televisão tem mantido um olhar sobre a Surdez e sobre os Surdos mediante uma 

herança deixada pelo campo da medicina, da pedagogia, da filosofia, em que os 

Surdos são vistos como seres inabilitados, deficientes e prisioneiros do silêncio 

(THOMA, 1999, p.34). 

 

Os surdos precisam ser enxergados, portanto, como público e consumidores de 

programas televisivos. Têm que ser percebidos pelo mercado, com o qual devem manter uma 

relação dialógica de qualidade para que o serviço lhes seja ofertado de forma adequada. 

Almeida (2006) descreve que o que tem acontecido é a influência do hegemonismo ouvinte 

sobre as questões da surdez; uma hegemonia linguística que, imposta pela televisão, deixa os 

surdos sem condições de se informar, se instruir e se divertir.  

Notou-se que apenas alguns dos recursos de acessibilidade investigados nesta pesquisa 

estão vigorando de acordo com o cumprimento da legislação. Foram encontrados entraves 

relacionados a limitações da parte técnica, ficando nítida a falta de fiscalização a essa 

ferramenta. As cobranças por melhorias precisam partir de seus usuários, que devem 

permanecer conscientes de que é necessária a reorganização da classe em busca de suas 

reivindicações. O que fica claro é que os recursos são disponibilizados mediante força de leis; 

no entanto é necessária uma instrução suficiente para que os beneficiários possam de fato 

desfrutá-los.  

 Tem-se lutado muito para que a televisão se comprometa a disponibilizar ferramentas 

de acessibilidade que garantam efetivamente a comunicação, e que os surdos se tornem 

verdadeiros telespectadores, pois até o presente momento eles continuam sendo, como afirma 

o SNJ (2009), uma “audiência fora do ar”. 
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E PIBID: O USO DOS 
BLOGS COMO POSSIBILIDADE DE ARTICULAÇÃO DE 

CONHECIMENTOS 
 

Marcelina Ferreira Vicente (AEMS/CEI – Três Lagoas/MS)184 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo propor uma reflexão pautada no objeto de 

estudo do projeto de mestrado da autora. Refletimos acerca da formação de professores, bem 
como a utilização dos blogs a partir do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – PIBID e suas possíveis possibilidades de contribuições para o processo de 

formação inicial. Esta pesquisa insere-se numa abordagem qualitativa do tipo bibliográfica. 
Trata – se de uma pesquisa pautada por um levantamento realizado em um site de buscas da 

internet (Google) com as palavras “Blog grupo PIBID de Matemática”, na tentativa de 
verificar e refletir sobre o uso do blog como ferramenta de articulação de conhecimentos entre 
os acadêmicos bolsistas do PIBID. De acordo com a coleta de dados percebemos que a 

utilização dos blogs como ferramenta de articulação de conhecimentos, no processo de 
formação inicial a partir do PIBID ainda é escasso. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Formação inicial de professores. PIBID. Blogs. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Propomos neste artigo uma reflexão pautada no objeto de estudo do projeto de 

mestrado da autora – o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID. 

Assim, refletiremos acerca da formação de professores, bem como verificaremos a utilização 

dos blogs a partir do PIBID e suas possíveis possibilidades de contribuições para o processo 

de formação inicial. 

A relevância deste problema constitui-se inicialmente devido ao desenvolvimento 

acelerado da tecnologia eletrônica no século XX, WEB 2.0, que por sua vez, possibilita 

intervenções significativas no processo de aprendizagem de seus usuários. 

Neste sentido, o que aqui se apresenta constitui em um levantamento realizado em um 

site de buscas da internet, com as palavras “blog e PIBID”, na tentativa de refletir sobre o uso 
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do blog como ferramenta de articulação de conhecimentos entre acadêmicos bolsistas do 

PIBID. 

 

2 O PIBID E A BUSCA DE UMA POSSIBILIDADE DE RELAÇÃO TEORIA E 

PRÁTICA 

 

Percebemos que estudos relacionados à formação inicial dos professores têm sido de 

extrema importância nos âmbitos educacional e social, que cada vez mais exigem dos 

profissionais capacitação e domínio de novos conhecimentos.  

 
A institucionalização da formação dos professores é um processo paralelo ao 

desenvolvimento dos sistemas nacionais de educação e ensino. Durante o século 

XIX, e fundamentalmente no século XX, tornou cada vez maior a exigência social e 

econômica de uma mão de obra ‘qualificada’[...] (GARCIA, 1999, p.72).  

 

Diante dessa demanda da sociedade, chamamos a atenção para a necessidade de 

proporcionar aos futuros professores uma formação que lhes garanta condições de enfrentar e 

superar os desafios com os quais se deparam no início da docência.  

Gatti e Barreto (2011), ao fazer uma crítica, aponta que há uma visível carência de 

políticas, voltadas para os cursos de formação profissional de professores ainda em processo 

inicial, “[...] em nível estrutural e curricular [...] não se integram como um todo e, de modo 

geral, não estão voltados para a formação para o exercício do magistério” (p. 136). Desse 

modo, o que percebemos nas licenciaturas é a fragmentação, o que dificulta a articulação 

entre a teoria e prática. 

Diante da complexidade da tarefa do professor, Leite (2011) ressalta a necessidade de 

as agências formadoras de professores perceberem que, além do conhecimento da disciplina 

específica, o docente precisa ter preparo para compreender os desafios inerentes ao processo 

de ensino-aprendizagem presentes no contexto socioeconômico político em que atuam. Uma 

formação voltada a esse objetivo deve proporcionar aos acadêmicos, ainda em processo de 

formação inicial, uma maior articulação entre teoria e prática por meio da vivência de 

situações de ensino, estabelecendo parcerias entre universidade e escola.  

Algumas iniciativas vêm sendo implementadas nos últimos anos, no sentido de 

contribuir para a melhoria dessa “fragilizada formação”, dentre as quais destacamos: a 
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constituição de grupos de estudos e pesquisas que reúnem acadêmicos, professores das 

universidades e escolas; a busca por uma maior interação entre professores em exercício e 

futuros professores e também a elaboração de projetos de estágio supervisionado que 

propiciem articulação entre teoria e prática.  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 185, financiado 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e idealizado 

para melhorar a formação do futuro professor, inserindo-o na realidade escolar, é uma dessas 

iniciativas. Com base no Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010, art. 3o, são seus objetivos: 

 

 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

 Contribuir para a valorização do magistério; 

 Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

 Inserir os licenciando no cotidiano de escolas da rede pública de educação 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar 

que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem; 

 Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 

conformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de 

formação inicial para o magistério;  

 Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 
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 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um Programa de Política Nacional do 
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aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica 

pública brasileira. 
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É válido ressaltar que, de acordo com a Diretoria de Educação Básica Presencial– 

DEB186 o PIBID, ao ser lançado, em 2007, teve como prioridade de atendimento as áreas de 

Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino médio, devido à grande carência de 

professores dessas disciplinas. Porém, a partir de 2009, com base nos resultados positivos 

obtidos nessas licenciaturas, o “Programa passou atender a toda a Educação Básica, incluindo 

educação de jovens e adultos, indígenas, campo e quilombolas”.  

A substituição das portarias que regulamentavam o Pibid pelo Decreto 7.219/2010 

sinalizou a preocupação do Ministério da Educação com a institucionalização do 

programa e com sua consolidação e continuidade na agenda das políticas públicas 

educacionais. A proposta é a de que o Pibid, a exemplo do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação Científica – Pibic, que valorizou a ciência nas universidades, seja 
uma política de Estado (BRASIL, DEB – relatório de gestão, 2009-2011). 

Para Gatti (2013) 187 a avaliação do impacto dessa política sobre as formações 

docentes e as próprias instituições participantes demanda ainda “pesquisa de mais largo 

espectro com delineamentos mais robustos”. 

O PIBID tem tido grande adesão das instituições. No ano de 2009, foram 

selecionados os projetos de 89 instituições federais e estaduais para o recebimento 

de bolsas e auxílios. Em 2010, entraram no Programa mais 31 IESs, comunitárias e 

municipais, e, em 2011, 104 instituições tiveram seus projetos habilitados no PIBID 

(GATTI; BARRETO, 2011, p. 130). 

Como política pública educacional voltada para a valorização da carreira docente, o 

PIBID, tem a intenção de promover a aproximação dos futuros professores ao contexto 

escolar, oferecendo suporte, por meio da concessão de bolsas aos acadêmicos das 

licenciaturas, coordenadores e professores supervisores, de modo a garantir condições de 

trabalho que permitam a esses profissionais da educação estar em contato com a realidade e o 

contexto escolar.  
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Dessa forma o Programa insere-se em uma matriz educacional que visa à articulação 

de três vertentes: formação de qualidade; integração entre pós-graduação, formação de 

professores e escola básica; e produção de conhecimento.  

Com base na dinâmica pretendida pelo programa, percebe-se a existência de uma troca 

mútua de conhecimentos e saberes relacionado à docência, de forma que a articulação teoria-

prática seja possível no âmbito dos projetos a ele vinculados, o que poderá contribuir 

grandemente para o processo de formação inicial de professores, beneficiando os licenciandos 

na construção de sua futura prática pedagógica. 

Consideramos tal dinâmica de grande pertinência, pois, durante o processo de 

formação inicial, é comum os acadêmicos pensarem que estarão preparados para o início da 

docência, arriscando até mesmo criticar determinadas atitudes de alguns profissionais, certos 

de que farão diferente, exatamente como planejaram, criando, desse modo, falsas 

expectativas. Nas palavras de Mariano (2006, p. 19), é comum que pensem: “minha atuação 

será diferente: eu vou conseguir interpretar o meu texto e a minha plateia vai participar do 

jeitinho que eu planejei”. 

No entanto, como já destacamos anteriormente, nem sempre a formação inicial oferece 

suporte teórico e prático suficiente para a atuação no início da carreira, um período cheio de 

obstáculos e desafios, em que o novo profissional se vê diante de uma realidade que ainda não 

vivenciou, a não ser pelo contato no estágio.  

O PIBID, com uma dinâmica dialética de aprendizagens e aproximações cotidiano-

reflexivas da profissão, surge então como uma proposta que contribui para o processo de 

formação inicial, na medida em que possibilita que os futuros profissionais desenvolvam um 

olhar crítico-reflexivo sobre a realidade educacional e que se tornem, consequentemente, 

sujeitos conscientes, autônomos e socialmente comprometidos. Da forma como foi idealizado, 

o Programa vai ao encontro do pensamento de Vasconcellos (2009), expresso em sua tese de 

doutorado: “[...] durante o período de formação, o professor precisa viver situações variadas, 

ligadas tanto à pesquisa, à leitura e à discussão de textos [...]” (p. 59). 

Os momentos de reflexão proporcionados pelo Programa reafirmam a constatação de 

que os professores só mudam sua própria prática quando constroem sentido para ela 

(FRANCO, 2008). Acreditamos que esse significado pode ser oportunizado aos acadêmicos 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 496 

durante as situações de ensino ocorridas no contexto do PIBID, as quais, após discutidas em 

grupo, vão direcionar a ação docente durante a execução de uma ou mais sequências 

didáticas, desenvolvendo, nesses futuros profissionais, habilidades e competências que os 

auxiliarão, posteriormente, em sua prática pedagógica. 

Com essa dinâmica, o PIBID pode ser classificado como um modelo de ação 

colaborativa uma vez que,  

Juntando diversas pessoas com experiências, competências e perspectivas 

diversificadas, reúnem-se mais recursos para concretizar, com êxito, um dado 

trabalho, havendo, deste modo, um acréscimo de segurança para promover 

mudanças e iniciar inovações; [...] criam-se sinergias que possibilitam uma 

capacidade de reflexão acrescida e um aumento das possibilidades de aprendizagem 

mútua, permitindo, assim, ir muito mais longe e criando melhores condições para 

enfrentar, com êxito, as incertezas e obstáculos que surgem (BOAVIDA e PONTE, 

2002, p. 03). 

Se o modelo de formação pautado na ação-reflexão-ação configura uma alternativa 

para a superação da desarticulação entre teoria e prática, como o compreendemos, 

consideramos que deveria ser assumido como elemento estruturante de um programa de 

formação inicial de professores, pois, 

É também fundamental criar e manter parcerias eficazes entre escolas e 

universidades no sentido de construírem comunidades  de aprendizagem, 

reconhecendo as potencialidades de cada instituição na (re)construção do 

conhecimento profissional (FLORES, 2010, p. 185 – 186).  

As mais diversas situações, criadas pelo PIBID no espaço da universidade, em parceria 

com as escolas, oportunizariam a troca de experiências entre os diferentes atores do contexto 

escolar, por meio de uma relação que permite aos acadêmicos construir significados e ampliar 

seus conhecimentos durante o desenvolvimento do processo dialético de ação-reflexão-ação. 

Esses momentos podem ser bastante enriquecedores, na medida em que ideias, 

questionamentos, anseios e dilemas enfrentados pelos profissionais no cotidiano de seu 

trabalho são compartilhados com os futuros professores no decorrer de sua formação, 

permitindo-lhes ter contato com a realidade em que irão atuar. Reafirmamos, portanto, a 

necessidade de que os currículos de formação de professores sejam repensados a partir de um 
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modelo que atribua a devida ênfase às disciplinas de práticas pedagógicas e metodologias de 

ensino. 

Destacamos a riqueza do papel da colaboração no processo de formação inicial do 

professor, uma vez que diferentes olhares sobre um mesmo objeto (o ensino) permitem refletir 

sobre a atividade docente, articulando a teoria à prática, o que resulta em aprendizagens 

significativas, transformadoras das compreensões individuais sobre um determinado assunto, 

conteúdo ou contexto. Até mesmo, “o próprio ato de compartilhar torna-se uma tarefa 

reflexiva, pois preciso pensar como dizer sobre o que eu faço e depois preciso interpretar o 

que o outro está entendendo sobre o que eu digo” (CRISTOVÃO, 2009, p. 25).  

O PIBID se enquadra nesse modelo, porque envolve diferentes categorias de 

profissionais da educação, todos com suas próprias concepções, as quais, entendidas e 

compartilhadas na interação e na troca de experiências, tornam-se ferramentas importantes 

para uma melhor articulação entre os conteúdos apreendidos no decorrer da formação inicial e 

a prática docente, bem como para a formação de um professor crítico-reflexivo. De acordo 

com Gama (2007), a essência do trabalho colaborativo é a “[...] prática coletiva centrada no 

estudo, na investigação e na reflexão sobre a prática [...] nas escolas, objetivando a construção 

de conhecimentos voltados ao desenvolvimento profissional e pessoal dos professores [...]” 

(p. 146). Leite (2007) também ressalta que “[...] precisamos caminhar em outra direção [...]”, 

propondo que 

[...] os cursos de formação de professores se organizem de forma a possibilitar aos 

docentes, antes de tudo, superar o modelo de racionalidade técnica para lhes 

assegurar a base reflexiva na sua formação e atuação profissional (p. 01). 

Na direção, portanto, de superar um dos grandes problemas vivenciados nos cursos de 

licenciaturas – a carência de oportunidades de estabelecer a relação teoria-prática – 

reafirmamos a necessidade de considerar a escola como lócus de reflexão e de confronto entre 

os conhecimentos, bem como de oportunizar a formação de sujeitos criadores de sua própria 

prática, os quais conseguirão, futuramente, abandonar a dimensão do “faça assim” (dimensão 

prescritiva) e adentrar a dimensão reflexiva (FRANCO, 2008).  
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3 BLOGS – FERRAMENTA DE INTERAÇÃO COLABORATIVA NA FORMAÇÃO 

INICIAL DOS BOLSISTAS PIBID 

Sabemos que a formação de professores tem deixado a desejar em alguns aspectos, 

como citado anteriormente. Dentre estes aspectos é válido ressaltar os déficits quanto à 

introdução das tecnologias nos cursos de licenciaturas, sendo ainda um grande desafio aos 

cursos de formação de docentes, investir nessa formação voltada/pautada por momentos de 

aprendizagens por meios tecnológicos.  

Os avanços tecnológicos que permeiam a vida cotidiana das pessoas não se limitam, 

ao uso de novos equipamentos ou produtos, tendo em vista que modificam 

comportamentos acima de tudo, ocasionando mudanças na forma de se ver o mundo 

que as cerca, de se comunicar bem como de produzir e adquirir novos saberes 

(VANDRESEN, 201 1, p. 01). 

Para que possamos refletir sobre os usos e possibilidades de interação das ferramentas 

tecnológicas no meio acadêmico, convém salientar que a utilização WEB 2.0, atualmente tem 

sido crescente em meio à nova geração. Desse modo, cabem a nós futuros profissionais 

estarmos aptos a trabalhar com essa nova demanda tecnológica, os “nativos digitais”. 

Dessa forma para que futuramente possamos atuar em nossa profissão com uma 

prática pedagógica voltada para o processo de ensino-aprendizagem utilizando a Web 2.0 

como ferramenta de apreensão de conhecimentos, faz-se necessário que estes saberes 

relacionados às tecnologias sejam propiciados aos futuros profissionais ainda em processo de 

formação. 

A Web 2.0 por sua vez, é, 

[...] uma plataforma que comunica e partilha conteúdos e serviços, potenciando uma 

verdadeira arquitectura participada, onde os conteúdos, postados por cada um de 

nós, encontram seu espaço na rede e obtêm a divulgação adequada. Representa um 

novo paradigma onde a colaboração ganha força suficiente para concorrer com os 

meios tradicionais de geração de conteúdo. [...] refere-se a uma suposta segunda 
geração de serviços da internet (FERREIRA; BASTOS, 2006). 

Apresenta um grande número de serviços, que possibilitam altos níveis de interação, 

compartilhamento, troca de opiniões além de “[...] permitir uma mais autentica 

democratização no acesso e no uso da informação [...]” (COUTINHO, 2009, p. 76). Dentre 

estes serviços, destacamos uma forma de compartilhamento em específico, os blogs, que por 
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sua vez possibilita a troca de experiências e aprendizagens. Acreditamos que a utilização dos 

blogs oportuniza aprendizagens mais significativas, uma vez que, aproxima o usuário de seu 

cotidiano, pois como sabemos as tecnologias estão desde muito cedo, cada vez mais presentes 

na vida das pessoas.  

Surgidos no final dos anos 90, os  weblogs, mais comumente conhecido como blogs, 

surgiram como um diário virtual que permitia um compartilhamento de 

pensamentos, relatos e reflexões pessoais, mas que exigia um conhecimento técnico 

de programação. Em 1999, foram criados os primeiros aplicat ivos e serviços de 

weblog, como o Blogger, do Google, por exemplo. Foram estes sistemas gratuitos e 

de baixo custo que facilitaram a disseminação da prática do weblog, e permitiram 

que qualquer pessoa pudesse ser um blogueiro (como é chamado o autor de um 
blog) (PONTE e FILHO, 2011, p. 1480). 

Na atualidade esta ferramenta vem sendo utilizada na Educação, se apresentando com 

alto potencial interativo, sendo dessa forma, considerado um ambiente ideal para o 

desenvolvimento de aprendizagens colaborativas (PESCE, 2010). 

Ponte e Filho (2011) recorrem a Primo e Recuero (2003), quando afirmam que esse 

tipo de recurso incentiva a interação entre os usuários, diferenciando o ato de ‘blogar’ do ato 

de ‘navegar’, já que ao blogar o internauta não fica restrito ao traçar um percurso de leitura 

própria, que se baseia somente na escolha dos links que o autor disponibiliza. Porém, para que 

essa ação realmente aconteça, é necessário que o ‘blogar’ seja “[...] uma ação coletiva e 

construída de complexificação e transformação da rede hipertextual pela ação de blogueiros e 

leitores, que terminam por participar também como autores” (p.4). 

Silva e Albuquerque (2009) elencam cinco categorias de blogs educacionais: blog de 

professores, utilizado para publicar orientações, textos, vídeos, imagens, animações, 

referências bibliográficas ou links; blogs de alunos, que funcionam como portfólios 

reunindo suas produções que são utilizados pelos professores como instrumentos de 

avaliação; blogs de instituições educativas, voltados à divulgação do trabalho 

desenvolvido e à autopromoção; blogs de projetos educativos, destinados à produção 

e socialização de conhecimentos sobre temas específicos; e blogs de grupos de 

pesquisa, que são como ‘colégios invisíveis’ reunindo pessoas de comunidades 

científicas diversas para interlocução, articulação de suas pesquisas, divulgação, 
análise de resultados e avaliação de textos (PONTE e FILHO, 2011). 

Diante do exposto, salientamos a relevância de trabalhar com os blogs na formação 

inicial de professores, como sendo um recurso dos grupos institucionais, em específico dos 

grupos PIBID a fim de que aos acadêmicos bolsistas possam vivenciar as experiências dos 
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colegas dos diversos locais, a partir da troca de saberes e aprendizados apreendidos no 

decorrer de seus trabalhos. 

Diante desse novo contexto das tecnologias,  

[...] a perspectiva assumida na formação inicial de professores deve ser a de 

investigação-ação – a formação está e acontece na acção, cujo processo de reflexão 

ocorre antes, durante e após a acção, perpassando todo o processo da formação 
docente (COUTINHO, 2009, p 78). 

Sob esta ótica, para que tal perspectiva seja assumida é preciso possibilitar aos 

professores ainda em processo de formação inicial vivenciar situações para que ele possa 

analisar sua prática e também a de outros profissionais, participar de reflexões sobre tais 

práticas docentes, enfim compartilhar as mais diversificadas vivencias. 

O blog, por ser um instrumento comunicacional de relacionamento interpessoal, 

favorece essa interação entre as pessoas e destas com o conhecimento que nele se discute, no 

blog podem ser acessadas contribuições teóricas para estudo e também publicadas as 

reflexões e as descobertas decorrentes do exercício de estudo e reflexão de sua própria prática, 

concedendo ao formador, um espaço de pesquisa e autoria, favorecida pela interatividade 

(TRESCASTRO e SILVA, 2009). Também pode ser considerado como uma ferramenta de 

aprendizagens colaborativas. 

Seguindo este pensamento, será que o PIBID, ao propor situações reais de ensino tem 

utilizado em suas dinâmicas de trabalho os blogs, como forma de contribuir para que ocorram 

aprendizagens significativas entre/dos bolsistas?  

Partindo deste questionamento, realizamos um levantamento em um site de buscas da 

internet, no intuito de investigar quais grupos PIBIDs possuem blogs como ferramenta de 

interação, troca de informações, experiências e também constituição de saberes. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O trabalho aqui apresentado constitui-se em uma pesquisa bibliográfica realizada em 

um site da internet, com enfoque qualitativo. 

 
A metodologia pode ser compreendida como o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade. Portanto, embora seja uma prática teórica a 
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pesquisa reúne pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um 

problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As 

questões de investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias 

socialmente condicionadas (MINAYO, 1994, p.16 - 17). 

 

Para a realização desta pesquisa tivemos a busca pela Internet como fonte nesse 

levantamento.  A vantagem em utilizar a pesquisa por meio da busca na internet, se respalda 

no fato de que essa ferramenta,  

[...] possibilita trabalhar com muitas “janelas” abertas ao mesmo tempo, o que ajuda 

a filtrar ainda mais as informações e também criam novas possibilidades de 

questionamento (OLIVEIRA, s/d. p. 05). 

Porém, devemos estar atentos, pois “[...] o trabalho na Internet amplia-se muito e o 

pesquisador que não se organizar e focar o seu trabalho se enreda na rede e perde o caminho 

já traçado” (OLIVEIRA, s/d, p. 05). 

Desse modo, a busca foi realizada utilizando a ferramenta de pesquisa do Google. 

Contudo, sabemos que,  

Como o filtro da Internet costuma ser por palavras-chave, os dados obtidos a partir 

desta busca são tão dispersos quanto inconsistentes e é sabido que nesses resultados 

aparecem postagens anônimas, diferentes tipos de sites comerciais e de divulgação, 

blogs institucionais [...] sites de editoras [...] endereços de enciclopédias digitais 

(OLIVEIRA, s/d, p. 04). 

Desse modo, a seguir são descritos os resultados encontrados a partir da busca 

apresentada.  

 

5 RESULTADOS 

 

Frente ao exposto, utilizamos como descritores as palavras “blog – PIBID”. Após o 

levantamento, localizamos um total de aproximadamente 107 blogs disponíveis. Porém, deste 

resultado encontrado, nem todos os blogs estão em constante alimentação. Alguns foram 

criados já algum tempo e não estão mais sendo utilizados. 

Também tendo em vista esse resultado e, considerando a infinidade de blogs das mais 

diversas instituições de ensino e áreas de estudo, que possuem parceria com o PIBID, nos 

atemos a outro critério de busca com a palavra descritora “Blog grupo PIBID de Matemática”, 
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considerando que o nosso objeto de estudo para a pesquisa de mestrado em realização será o 

PIBID de Matemática da FCT/UNESP – Presidente Prudente. Portanto, foi realizada esta 

nova busca no sentido de investigar os blogs existentes nas Universidades Estaduais da região 

de São Paulo (UNICAMP, USP e UNESP), no entanto, considerando apenas aqueles que 

estivessem com atualizações recentes. 

Com base nesse novo levantamento foi encontrado apenas 1 blog188 de grupo PIBID 

de Matemática, atualizado, na Universidade de São Paulo – USP, em que sua última postagem 

ocorreu no dia 7 de outubro de 2013. 

É válido ressaltar que existem grupos PIBID de Matemática nas demais instituições 

Estaduais de São Paulo, porém, acreditamos que esses grupos não possuem blogs, devido ao 

não acesso a eles em nossa busca. 

Neste blog, a partir dos relatos que os acadêmicos têm postado, observa se que os 

participantes sempre postam suas atividades desenvolvidas com as crianças, o que nos leva a 

refletir e constatar que este blog se configura em um espaço, como sendo um tipo de diário 

descritivo de suas ações. É descrito os dias e as atividades que foram aplicadas, os planos de 

aula elaborados, bem como anexam as fotos do desenvolvimento dessas atividades.  

Portanto, os bolsistas utilizam se deste espaço apenas para compartilharem seus 

conhecimentos com outros usuários que querem conhecer e buscar novos aprendizados. 

Assim, verifica-se que ainda deixa a desejar no que tange as reflexões sobre sua prática e 

discussões que poderiam estar sendo desencadeadas e debatidas dentro deste espaço de 

disseminação de conhecimentos, prevalecendo mais a parte descritiva dos trabalhos realizados 

pelo grupo. 

Tais resultados nos levam a algumas reflexões, as quais poderão futuramente nortear 

uma nova pesquisa, por que será que existe um número tão restrito de blogs de grupos PIBID? 

Desconhecem a importância desse espaço? Como este espaço tem sido contemplado nas 

instituições formadoras? 

                                                                 
188

  http://pibiduspsc.blogspot.com.br/2013/10/sintese-didatica-jogos-no-intervalo.html. Acesso em: 20 ago. 

2013. 

 

http://pibiduspsc.blogspot.com.br/2013/10/sintese-didatica-jogos-no-intervalo.html
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Diante desses questionamentos e considerando o resultado obtido por meio deste 

levantamento, podemos ressaltar que o uso das tecnologias, ou ferramentas tecnológicas em 

meio ao contexto acadêmico, como uma forma de compartilhamento de conhecimentos e 

constituição de saberes, ainda tem se demonstrado com grandes lacunas, tendo muito a 

avançar. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo buscou proporcionar uma reflexão a cerca da formação inicial de 

professores, verificando a utilização dos blogs a partir do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID e suas possíveis possibilidades de contribuições para este 

processo de formação. 

A partir do objetivo proposto e, diante de toda a metodologia descrita, tecemos 

algumas considerações, sem a pretensão de esgotar o assunto.  

Considerando as lacunas encontradas no processo formativo dos cursos de 

licenciatura, apresentadas no decorrer do trabalho, destacamos o PIBID como uma nova 

política de formação docente, que pautado por momentos coletivos de reflexão, tem se 

demonstrado grande aliado quanto à articulação entre teoria e prática, bem como tem 

assegurado espaços para que as práticas pedagógicas sejam realizadas no espaço escolar, 

proporcionando uma formação docente consistente e sólida. 

Porém, quanto à utilização dos blogs como ferramenta de articulação de 

conhecimentos a partir do PIBID, constatamos a partir dos resultados encontrados que a 

utilização desta ferramenta, como uma contribuição para aprendizagens significativas, não 

tem acontecido, ainda é uma metodologia de ensino escassa e/ou desconhecida pelo contexto, 

configurando – se em um espaço inexistente na maioria dos grupos. 

Entretanto, acreditamos que considerando toda a carência de uma formação crítica e 

reflexiva voltada para o uso das TIC na formação de professores, principalmente inicial, faz 

com que a ferramenta “blogs”, não seja explorada de forma mais abrangente e significativa 

pelos acadêmicos e grupos PIBID existentes nas instituições.  
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Torna-se necessário, diante de toda relevância da utilização dos blogs, apresentada no 

decorrer do trabalho, como sendo uma ferramenta propulsora do conhecimento, propormos 

aos grupos pibid existentes nas Instituições Estaduais do Estado de São Paulo, criarem seus 

blogs como sendo mais uma possibilidade de articulação de conhecimentos e espaço de 

diálogo entre os participantes. 

Finalmente, acreditamos que a criação destes blogs, pelos acadêmicos bolsistas do 

PIBID, contribuirá para a ampliação de saberes, a partir da interação e colaboração, uma vez 

que, esses acadêmicos/usuários poderão se expressar de forma espontânea, (re)significando 

seus conhecimentos adquiridos ao longo de suas ações no PIBID. 
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ESTUDO COMPARATIVO SOBRE A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

DA BIOQUÍMICA EM CURSOS INTERDISCIPLINARES DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BIOLOGIA 

 
 

Carlos Roberto Cardoso Ferreira (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”, campus de Ilha Solteira) 189 

Harryson Júnio Lessa Gonçalves (Departamento de Biologia e Zootecnia, Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Ilha Solteira) 190 
  

1 INTRODUÇÃO 

 

A Bioquímica faz parte dos conteúdos básicos de cursos das áreas de Ciências 

Biológicas e de Saúde, aos quais serve de estrutura para compreender conceitos e processos 

ao longo do curso (PINHEIRO, et al., 2009), sendo que seu estabelecimento em cursos se dá 

por meio dos das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Ciências 

Biológicas (Parecer CNS/CES 1301/2001), que englobam a área de Biologia Celular, 

Molecular e Evolução, contemplando uma visão ampla da organização e integrações 

biológicas fundamentadas pela informação bioquímica, biofísica, genética e imunológica 

(BRASIL, 2001). 

Entretanto há uma dificuldade de fazer com que o estudante e futuro professor se 

aproprie dos conteúdos de Bioquímica e pressupomos que há um reflexo disso na Educação 

Básica, pois o professor não terá propriedade em sua fala ao mediar esses conteúdos. Ferreira 

(2017), afirma que as pesquisas na área de Educação em Bioquímica estão mais voltadas para 

suprir as necessidades que aparecem após o estabelecimento do currículo do que para uma 

análise do próprio currículo em si e sobre a forma como ele foi construído, havendo, portanto, 

uma escassez de análises curriculares. O autor aponta que há uma preocupação considerável 

em tornar o vasto conhecimento em Bioquímica de forma didática em sala de aula, mas 
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considerando-se apenas o que está faltando e tomando o que já existe no currículo por 

consolidado. 

Ainda, existem propostas inovadoras por meio de universidades que organizam seus 

cursos por áreas de conhecimento, eixos ou temas interdisciplinares, constituindo uma nova 

perspectiva para a formação de professores da Educação Básica. Dessa forma, permitimo-nos 

questionar se esses cursos levariam em consideração os aspectos sociais nos quais a 

Bioquímica está envolvida, além dos científicos; como esses cursos incorporariam a 

Bioquímica em seu currículo, na etapa de formação geral, assumindo a posição de que o 

futuro professor necessita aprender seus conteúdos; se a Bioquímica não for inserida no 

currículo como disciplina, de que modo seria feita a sua inserção e, ainda, se essa inserção 

considera pressupostos em ensino de ciências ou seus aspectos sociais e políticos. 

Faz-se mister, então, uma análise mais ampla do contexto em que alguns cursos 

surgem, dado também o contexto socio-histórico no qual estão inseridos. Para tanto, será 

realizado um estudo comparativo de duas instituições federais de Educação Superior visando 

compreender a emergência desses contextos formativos, sendo feita uma análise de 

organização e desenvolvimento curricular dos cursos de licenciatura interdisciplinares que 

visam a formação de professores de Ciências e Biologia. Nesse sentido, concluímos que uma 

perspectiva comparativa contemplaria os aspectos teóricos e metodológicos para que 

pudéssemos responder essas e outras questões decorrentes do problema de pesquisa. 

Para se efetivar o estudo comparado, o investigador necessita estabelecer critérios 

significativos ou que determine as diferenças para que se possa comparar realidades distintas. 

A Educação Comparada inicia-se então no estabelecimento de critério (s) a ser desenvolvido 

no estudo (PILZ, 2012). O interesse pelo tema se viabiliza ainda pela necessidade de 

compreensão sobre o papel assumido pela Bioquímica em currículos desses cursos nas 

instituições investigadas.  Assim, na presente investigação evidencia-se como critério de 

análise: arranjos curriculares da Bioquímica em cursos de formação de professores de 

Biologia. A partir das reflexões supracitadas, delineamos o seguinte problema de pesquisa: 

Como a formação em Bioquímica se estrutura na organização curricular de cursos de 

formação de professores de Biologia que apresentam uma proposta interdisciplinar?  
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2 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como pesquisa qualitativa em educação, pautada 

em pressupostos da Educação Comparada, na qual realizaremos uma investigação de duas 

instituições federais de Educação Superior brasileiras, visando apontar singularidades e 

similaridades dos arranjos curriculares propostos para o ensino de Bioquímica em seus cursos 

interdisciplinares de licenciatura.  

No primeiro momento da pesquisa serão realizadas análises bibliográficas visando 

contextualizar os condicionantes pedagógicos, considerando os aspectos históricos, 

econômicos, culturais, sociais e políticos da criação de cursos de formação de professores de 

Biologia no Brasil, da inserção da Bioquímica – e seus aspectos conceituais e epistemológicos 

– nesses cursos, considerando os marcos e trajetórias da Educação em Bioquímica no âmbito 

desses cursos. Ainda, serão feitas análises documentais do arcabouço curricular das 

instituições investigadas visando caracterizar os referidos arranjos curriculares, bem como 

serão analisados os currículos moldados pelas duas instituições de ensino investigadas. 

Corroboramos, portanto, que a ênfase da presente pesquisa é tratar dos currículos prescritos e 

moldados das instituições investigadas.  

Serão investigados os seguintes currículos prescritos: legislações; Diretrizes 

Curriculares Nacionais; Resoluções e pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

referentes à Educação Superior; portal do Ministério da Educação (MEC); ainda, serão 

analisados, enquanto currículos moldados, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

bem como os Projetos Pedagógicos de Cursos (PDC) de formação de professores de Biologia 

de cada uma das instituições investigadas. 

O estudo seguirá a estrutura de Pilz (2012), que combinando a estruturação dada por 

vários autores para a pesquisa comparativa, sintetiza o processo em quatro fases de 

desenvolvimento metodológico do estudo comparativo: Fase descritiva – serão realizadas 

observações e descrições; Fase explicativa – introduz interpretação, com o objetivo de 

explicar e compreender; Fase de justaposição – primeira tentativa de comparação, 

oferecendo a constatação definida no contexto dos critérios de comparação selecionados para 

avaliação e análise de lado-a-lado, permitindo, por exemplo, homólogos, análogos e diversos 
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fenômenos a ser derivado, juntamente com possíveis hipóteses comparativas; Fase 

comparativa – as hipóteses comparativas são testadas usando a comparação sistemática, as 

relações entre as instituições são avaliadas por referência ao critério de comparação e 

conclusões, podem ser tiradas para o assunto a ser pesquisado. 

Em um terceiro momento da pesquisa serão realizadas entrevistas semiestruturadas 

com profissionais de educação das instituições investigadas. As entrevistas auxiliarão na 

análise e categorização das necessidades, dificuldades e estratégias de formação de 

professores de Biologia, tendo como foco identificar possíveis elementos e posicionamentos 

que não são visíveis nos currículos moldados dos cursos. 

 

3 RESULTADOS PARCIAIS  

 

Devido ao projeto estar em sua fase inicial, ainda não elucidamos resultados. 

Contudo, definiu-se um critério para a escolha das instituições de ensino superior. Elas 

apresentam, além de propostas interdisciplinares para seus cursos, contextos diferentes e 

missões singulares, sendo elas, portanto: 

 Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), situada em Foz do 

Iguaçu-PR, na Região Trinacional formada por Argentina, Brasil e Paraguai, sendo o 

principal polo de desenvolvimento econômico na região. Tem a missão de formar 

recursos humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o 

desenvolvimento regional e intercâmbio cultural, científico e educacional da 

América Latina, especialmente no Mercado Comum do Sul (Mercosul); 

 Universidade Federal do ABC (UFABC), com campi em Santo André e São 

Bernardo do Campo, a universidade busca recuperar a apreciação pelo conhecimento 

científico e revelar a beleza inerente aos mistérios da natureza, ocultos em um objeto 

matemático, pretendendo demonstrar que o conhecimento não deve ser vinculado 

apenas a demandas sazonais de mercado, mas, acima de tudo, à evolução e 

iluminação do espírito humano. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Concordamos com Nóvoa (2009) ao dizer que a educação comparada necessita de 

novos caminhos e direcionamentos visto seu desprestígio junto ao meio acadêmico; necessita 

de bases teóricas mais solidas.  Para tanto é preciso pensa-la em três novas frentes: novos 

problemas; novos modelos de análise e; novas abordagens – baseando-se no aumento do 

repertório metodológico do trabalho comparativo (desde as análises macroeconômicas e 

políticas até às perspectivas etnográficas), e não no intuito de encontrar o “melhor” método. 

Ainda, a Bioquímica ainda carece de investigações tanto em relação ao conteúdo e 

currículo, quanto em relação aos conhecimentos específicos aos quais o professor acaba tendo 

que se debruçar para aprender, já que, muitas vezes, a universidade não proporciona uma 

formação abrangente nesta área. 
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AS PERSPECTIVAS DE PROFESSORES SOBRE OS BENEFÍCIOS DAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

Emily Perroni de Oliveira (UFMS/CPNV)191 

Célia Regina de Carvalho (UFMS/CPNV)192 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente a pesquisa teve como intuito de apresentar a utilização das tecnologias 

digitais no âmbito escolar, principalmente como se iniciou através dos meios de comunicação, 

trazendo em suas abordagens de forma sucinta as concepções dos meios de comunicação e 

tecnologias digitais, os procedimentos de formação continuada de professores para o processo 

de ensino e aprendizagem e a relação dos alunos com essas tecnologias. E a grande 

importância de utilizar métodos diversificados que venha a contribuir significativamente com 

o processo de ensino e aprendizagem. Com isso, surgem algumas indagações sobre o 

problema dessa temática: A utilização das tecnologias digitais nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental pode contribuir no processo ensino e aprendizagem? Os docentes estão 

preparados devidamente com formação continuada para trabalhar com os alunos as 

atualidades das tecnologias digitais? 

Contudo sendo o objetivo geral do estudo de analisar como professores e alunos do 

quinto ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública do município de Naviraí – 

MS utilizam as tecnologias digitais voltadas para o processo de ensino e aprendizagem. 

Consequentemente, os procedimentos metodológicos do estudo proposto trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, de natureza descritiva, sendo os sujeitos pesquisados, uma professora e 
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trinta alunos de uma sala de quinto ano do ensino fundamental, e a coleta de dados foram com 

instrumentos de entrevista semiestruturada e questionário. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Parafraseando Almeida (2009), as tecnologias usadas antigamente no ensino e 

aprendizagem dos alunos eram lápis, caderno, giz e quadro-negro, era de extrema necessidade 

um ensino de qualidade com esses meios de comunicação tecnológicos não avançados. Com o 

passar do tempo, as tecnologias vêm avançando para a melhoria do ensino em sala de aula, 

mas não tendo tecnologias digitais suficientes para a escola, com isso, os recursos ficam 

guardados em salas de tecnologias para serem usadas de vez quando, pois, não atende a 

necessidade de todos. E sendo prejudicial para os planejamentos dos professores, ou seja:  

 
Torna-se necessário não só introduzir tecnologias nas escolas, mas, sobretudo, 

integrá-las numa perspectiva crítica que proporcione condições político-pedagógicas 

para que educadores, alunos e comunidade compreendam e utilizem as linguagens 

das mídias, expressem o pensamento, dialoguem, desenvolvam a criatividade e a 

criticidade (ALMEIDA, 2009, p. 76).  

 

Sendo assim, o professor tem que se adequar com a realidade vivida e adaptar dentro 

da sala de aula, não é que com uso das tecnologias a aprendizagem pode ser boa ou ruim, ou 

seja, temos que ser ecléticos em sala de aula e não ser um professor tradicional, somente 

usando um projeto pedagógico antiquado, o educador tem que estar sempre se atualizando 

para um profissional cada vez melhor. 

Atualmente o currículo exige que as tecnologias digitais sejam integradas ao ensino e 

aprendizagem, para conexão de professores e alunos conforme a faixa etária, com essas 

mídias e dar ênfase nas atividades pedagógicas, considerando a realidade de cada escola, 

Munícipio e Estado, tendo o uso pedagógico dessas tecnologias conforme cada lugar. Dando 

oportunidade para professores e alunos a conectividade com cada ferramenta necessária para 

devida ação, aprendendo assim, a pesquisar, a leitura digital, a digitar textos, a jogar jogos 

educacionais. Podendo integrar computadores portáteis para professores e alunos, facilitando 

a leitura e a escrita (ALMEIDA; PRADO; ASSIS, 2012). 
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 Inicialmente para ensinar os alunos, os educadores têm que preparar a aula para passar 

cada um de forma em que aprendam e possam buscar, comparar, pesquisar, produzir e 

comunicar. No processo de ensino e aprendizagem não se pode dar tudo pronto, pois, os 

alunos não irão aprender (MORAN; MASSETTO; BEHRENS, 2013). 

 Conhecendo os alunos, pode-se aproximar a teoria dos conteúdos aplicados com as 

vivências de cada um, para despertar o interesse dos discentes, para poder realizar a prática, e 

todos aprenderam devidamente o que foi ensinado. Portanto, tendo sucesso pedagógico, pela 

competência intelectual, mostrado em determinadas áreas do saber (MORAN; MASSETTO; 

BEHRENS, 2013). 

 Os educadores quando vão aplicar alguma atividade diferente percebe que os alunos 

gostam de novidades, e que os surpreendam, essas técnicas e métodos de organização o 

tornam um bom professor (MORAN; MASSETTO; BEHRENS, 2013). 

 Ensinando os alunos com as tecnologias móveis, se torna cada vez mais difícil focar 

somente em um assunto, com a quantidade de solicitações que aparece nesses recursos 

midiáticos, complicando de certa forma a aprendizagem dos discentes (MORAN; 

MASSETTO; BEHRENS, 2013). 

 Conforme Pérez-Gómez (2015), as novas gerações nascem com facilidade no 

aprendizado das novas tecnologias, a partir disso, existem mais possibilidades do que seus 

antepassados, sendo mais acessível o processo de criar informações por meio de suas 

múltiplas relações por meio dos avanços tecnológicos, ou seja:  

 
Essas crianças, então, habitam o virtual. As ciências cognitivas mostram o uso da 

internet, a leitura ou a escrita de mensagens com o polegar, a consulta à Wikipédia 

ou ao Facebook não ativam os mesmo neurônios nem as mesmas zonas corticais que 

o uso do livro, do quadro negro ou do caderno. Essas crianças podem manipular 

várias informações ao mesmo tempo. Não conhecem, não integralizam nem 

sintetizam da mesma forma que nós, seus antepassados (SERRES, 2013, p. 19). 

 

No entanto, é destacada a questão da atenção das crianças, principalmente relacionado 

ao ensino e aprendizagem nas escolas, pois, cada vez mais as múltiplas atividades vêm tirando 

a concentração dos alunos, um exemplo disso, é quando a criança no seu cotidiano está 

fazendo um trabalho escolar, e ao mesmo tempo está assistindo televisão, escutando música, e 

mexendo no celular. A criança consegue realizar o que foi designado, mas não com a 
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qualidade necessária, pois não manteve o foco necessário atribuído para aquela atividade. 

Portanto, Pérez-Gómez (2015) afirma:  

 

A multitarefa forma uma plataforma adequada ao conhecimento na ação, enquanto a 

atenção concentrada, sequencial e a reflexão lógica, calma e dedutiva são, ao 

contrário, a ferramenta certa para a reflexão sobre a ação, para preparar e planejar a 

ação para avaliar as consequências, os resultados e a qualidade dos processos que 

desencadeamos (PÉREZ-GÓMEZ, 2015, p. 26). 

 

Pode-se mostrar desde o início o processo do saber em relação à escrita, inicialmente 

os humanos usavam pergaminhos para escrever, assim, a partir do Renascimento, se obteve 

livros de papel. E logo, atualmente, a era da internet, que demonstra todas as informações 

necessárias para seus usuários (SERRES, 2013). 

Contudo, não podemos destacar somente as questões negativas relacionadas às 

tecnologias digitais, a internet nos traz possibilidades para desenvolvimento de atividades 

importante no cotidiano e na escola, com o bom uso e a utilização dessas ferramentas 

tecnológicas se obtêm grandes resultados para o ensino dos alunos. 

No entanto, refletindo sobre a necessidade das tecnologias digitais mediante o conceito 

de ensino e aprendizagem, pode-se perceber a real função da escola de possibilitar um 

ambiente adaptado para o desenvolvimento dos alunos, e a realidade dos professores com as 

transformações das tecnologias digitais principalmente na educação. E a principal função das 

tecnologias é propiciar facilidade aos educadores para a criatividade em seus planejamentos 

pedagógicos. Nesse sentido, se faz necessário à formação tanto inicial como continuada de 

professores para poder viabilizar o uso adequado das tecnologias digitais, mesmo que seja um 

caminho diversificado, é de extrema importância à utilização dos recursos disponibilizados na 

escola. 

A partir disso, a metodologia do estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, de 

natureza descritiva, e o artigo apresentado traz explicações sobre o uso das tecnologias 

digitais no contexto escolar por professores no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

No entanto o objeto de estudo da pesquisa envolve levantamento bibliográfico, coleta de 

dados com principais instrumentos de entrevista semiestruturada com uma professora regente 

quinto ano do ensino fundamental e questionário com os alunos do quinto ano de uma escola 
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da rede pública do munícipio de Naviraí-MS, a partir  experiências práticas com o problema 

pesquisado e a análise da temática. Os procedimentos metodológicos do estudo foram 

divididos em três etapas, a caracterização da pesquisa, demonstrando o contexto em geral da 

pesquisa; as etapas da pesquisa, o tipo de pesquisa, a coleta de dados e os instrumentos; e por 

fim a identificação dos sujeitos, relacionado à idade, sexo e quantidade de pessoas 

participantes do estudo. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância da pesquisa desta temática é sobre a utilização das tecnologias digitais 

na escola, principalmente pelas grandes transformações, e a facilidade do trabalho docente 

para o corpo discente, sendo importante a utilização de métodos diversificados que venha a 

contribuir significativamente com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, bem 

como no passado para a atualidade com seus benefícios, assim sendo necessário a oferta de 

formação continuada para os professores.  

Portanto, a partir de todo conhecimento teórico deste estudo e as coletas de dados que 

foi de grande importância, pode-se destacar com os resultados obtidos, como os alunos vem 

lidando com as tecnologias digitais, e o manuseio dos aparelhos tecnológicos principalmente 

na escola e em suas casas. Diante disso, a maior parte do dia das crianças são dedicados as 

tecnologias digitais, e com isso os professores devem acompanhar a evolução das tecnologias 

para melhorar o desempenho dos educandos em sala de aula. 
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O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS  

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Cristiana Nunes da Silva (UFMS/CPNV) 193 
Célia Regina de Carvalho (UFMS/CPNV) 194 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo tem por finalidade investigar o uso das tecnologias digitais nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, cujo objetivo central é levantar a visão de professores da rede 

municipal da cidade de Naviraí-MS sobre a temática e como vem ocorrendo seu ensino no 

interior da instituição escolar.  

Compreende-se que a tecnologia foi criada tendo em vista a facilitação da vida 

humana, uma vez que promove a ampliação de um novo mundo ás crianças, jovens e adultos. 

Além de garantir que todos tenham acesso a diversas formas de informação e disseminação de 

culturas. No entanto, podemos perceber que sua inclusão na educação tem trazido várias 

discussões tanto em prol quanto contra, uma destas trata-se da capacitação dos profissionais 

para que seu uso seja de fato eficaz. Deste modo, é importante observar como está a 

preparação dos profissionais que atuam no ensino fundamental acerca da importância de se 

trabalhar a temática, será que os mesmos compreendem sua importância. 

Para obtermos maior esclarecimento e informações teóricas a respeito do tema 

proposto a metodologia utilizada nesta pesquisa se iniciou com levantamentos bibliográficos, 

no qual se adquiriu maiores informações teóricas a respeito do tema proposto. Foram 

investigadas a visão de duas docentes que trabalham nas instituições de ensino fundamental 

do município de Naviraí, como as tecnologias digitais vêm sendo trabalhadas na prática, 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

A inserção das tecnologias na educação requer novas formas de atuação docente. 

Neste sentido, vários autores discutem sobre a necessidade de formação profissional, uma vez 

que diante dessas mudanças o professor precisa adquirir novos saberem relacionados ao seu 

uso. Dessa forma, convém inicialmente definir o que é saber docente, o qual de acordo com 

Tardif (2005, p.36) pode ser entendido como um “saber plural, formado pelo amálgama, mais 

ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experienciais”. 

Nos dias atuais, segundo as proposições de Chaves (1999) quando falamos no termo 

“Tecnologia na Educação” dificilmente se pensa na utilização de recursos concretos como: 

giz, quadro-negro, livros e revistas ou até mesmo no que se referem a entidades concretas tais 

como: currículos e programas. Sob essa ótica, o autor afirma que geralmente, quando a 

expressão é utilizada. 

Portanto, nota-se o quanto a utilização das tecnologias revolucionou a maneira de 

entender o processo de ensino e aprendizagem nas instituições escolares. Modificou a forma 

de ensinar dos professores e a maneira dos alunos aprenderem. A tecnologia veio como uma 

ferramenta de auxílio nesse processo, pois por meio dela o docente pode usar diferentes 

metodologias para transmitir o conhecimento aos alunos e assim tornar a aprendizagem mais 

prazerosa e agradável. Sendo assim, cabe ao professor a principal responsabilidade em 

garantir o ensino às crianças, ele deve partir da realidade do aluno para ensiná-lo, além de 

explorar seus conhecimentos prévios e fazer uso dos mesmos para favorecer a uma prática 

significativa.  

Primeira etapa da pesquisa consiste numa pesquisa qualitativa, bibliográfica e de 

cunho descritivo-analítico. Foi desenvolvida em algumas etapas consecutivas. A segunda 

etapa deste trabalho trata-se de uma pesquisa de campo, na qual se realizou a coleta de dados, 

esta que foi desencadeada por meio de entrevistas semiestruturadas a duas professoras 

atuantes na sala de tecnologias do Ensino Fundamental observando a frequência com que 

estes profissionais trabalham com a temática em sua prática pedagógica. 
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Nesse sentido, o período de coleta de dados deu-se durante o primeiro semestre do ano 

de 2017, contudo, passou por algumas etapas consideradas importantes tendo em vista os 

objetivos da investigação, a saber: a) estudos de referenciais teóricos com vistas à 

caracterização do uso das tecnologias digitais. O estudo está fundamentado em ideias de 

alguns autores, tais como: Masetto (2000), Moran (2000), Chaves (1999), Demo (2008), 

Oliveira Júnior e Silva (2010), Valente (2005), Pereira e Freitas (2009), dentre outros; b) 

elaboração de roteiro de entrevistas semiestruturadas para professoras da sala de tecnologias 

educacionais de uma escola da rede municipal de Naviraí – MS c) aplicação das entrevistas a 

duas professoras da sala de tecnologias d) leitura do material e organização das categorias 

para análise e; e) análise e discussão dos dados para a elaboração deste texto. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos uma pesquisa em andamento, priorizamos aqui, resultados da pesquisa 

bibliográfica e alguns dados coletados por meio de entrevista com professoras da sala de 

tecnologias. A pesquisa tem como foco investigar a prática do professor, bem como a maneira 

que este tem procurado integrar as tecnologias digitais em suas aulas e as contribuições que 

este uso tem trazido para o processo de ensino e aprendizagem. 

 O presente estudo foi de grande relevância, diante das respostas das professoras 

entrevistadas, podemos concluir que o uso das tecnologias aponta uma forma de tornar o 

processo de ensino mais eficaz. Embora existam alguns professores que não faz o uso por não 

ter habilidades com uso das tecnologias ou por achar que uso não seja de grande relevância, 

alguns professores regentes tem procurado utilizar as tecnologias para complementar as 

atividades em sala de aula, além de evidenciarem o interesse dos alunos e a possibilidade de 

abordarem determinados conteúdos de maneira metodologicamente diferenciada.  

 O trabalho do professor da sala de tecnologia é de grande relevância, pois auxilia o 

professor regente no planejamento, organização e desenvolvimento das atividades, o educador 

no ato de realizar seu planejamento diário, tem a necessidade de garantir que o uso das mídias 

durante suas aulas seja feito de maneira consciente, pois, elas vêm para facilitar seu trabalho 

enquanto mediador do processo de construção do conhecimento pelos alunos.  Tendo em vista 
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que o espaço para utilização é pequeno e requer agendamento para atender a demanda da 

escola, o tempo para utilização do espaço é curto os professores tem o desafio de preparar as 

aulas de forma que não disperse atenção dos alunos uma vez que em alguns momentos os 

alunos tem que realizar atividades em duplas.  As tecnologias disponíveis na escola são Data 

show, TV, DVD, computadores, caixas de som e havia lousa digital que essa foi recolhida por 

que era contrato, são as mais utilizadas nas realizações das atividades. 

Conforme a fala das professoras entrevistadas, compreende-se que, a formação inicial, 

na maioria das vezes, não possibilita ao docente uma boa aquisição sobre o uso das 

tecnologias, já que na grade curricular de estudos da graduação apresenta somente uma ou 

duas disciplinas sobre o assunto, o que não é suficiente para que o profissional tenha o 

desenvolvimento de habilidades e competências sobre o uso das tecnologias. Para que atuem 

nesses espaços, quando contratados, realizam cursos capacitações oferecidos pelo programa 

do governo o NTE. 

Sendo assim, cabe ao professor recorrer à formação continuada para que adquira 

conhecimento sobre o assunto e o incorpore em sua prática pedagógica. 
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ROBÓTICA EDUCACIONAL E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO 

PROCESSO DE ENSINO E APREDIZAGEM  
 

Fernanda Correia Bezerra (UFMS/CPNV) 195 

Célia Regina de Carvalho (UFMS/CPNV) 196 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A Robótica Educativa é uma área de pesquisa que vem sendo desenvolvida em muitas 

instituições educacionais em diferentes países do mundo, sobretudo naqueles preocupados em 

inserir a tecnologia na educação. No contexto brasileiro a Robótica Educativa é geralmente 

denominada de Robótica Pedagógica ou Robótica Educacional que enfim, parecem ser 

sinônimos.            

 Abordando as contribuições da robótica educacional em uma instituição pública do 

município de Naviraí – MS, têm como finalidade de investigar os métodos inovadores dos 

professores no processo de ensinar e aprender consistindo-se na implementação de um projeto 

com robôs junto aos alunos. Dessa forma traz as seguintes problemáticas: O que é a Robótica? 

Como ela contribui para o ensino e aprendizagem na sala de aula? Qual são os métodos 

utilizados pelos professores na aplicação dessa tecnologia? Quais as dificuldades enfrentadas 

pelos professores ao implantar a robótica como colaboradora da aprendizagem?  

 A metodologia de pesquisa é qualitativa, de natureza descritiva, de caráter 

bibliográfico com estudos em livros, revistas, artigos, vídeos entre outras produções 

científicas, junto com a pesquisa de campo, que adotou em observação participante e 

entrevista com participantes da sala do projeto de robótica.     

    

2 DESENVOLVIMENTO 
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Com o surgimento de novas tecnologias, onde encontramos a união de diversos tipos 

de dispositivos robóticos, surge à robótica, como a ciência dos sistemas que interagem com o 

mundo real, com pouco ou mesmo nenhuma intervenção humana (MARTINS, 2006). O autor 

ressalta ainda que a robótica caracteriza-se como ciência multidisciplinar, uma parte da 

tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e computação, que hoje em dia aborda sistemas 

compostos por máquinas mecanizadas automáticas e controladas por circuitos integrados, 

tornando sistemas motorizados, controlados manualmente ou automaticamente elétricos. Os 

aparelhos, dizemos que são vivos, porém ao mesmo tempo, uma imitação da vida, são fios 

unidos e mecanismos, podemos ver, por esta definição, que autonomia é uma das 

características de um robô. 

Conforme Brum (2011), a robótica educacional conhecida também como robótica 

pedagógica ou robótica educativa termo utilizado para caracterizar, uma ferramenta 

tecnológica, que auxilia na transformação de uma realidade educacional sem fronteiras, 

permite a implementação mais eficiente, que agrega muito mais valor ao conhecimento, sendo 

ela um importante recurso no processo de ensino aprendizagem e explora o currículo escolar, 

um campo de pesquisa desenvolvida por muitas instituições educacionais em diversos países 

do mundo, principalmente naqueles preocupados em inserir a tecnologia na educação. 

Podemos destacar que a robótica educacional surge então como uma proposta 

motivadora para ser usada em sala de aula, favorecendo o ensino-aprendizagem, vincula a 

cooperação, promove o diálogo e a socialização entre todos os envolvidos no processo, “[...] 

estimula a criatividade dos alunos devido a sua natureza dinâmica, interativa e até mesmo 

lúdica além de servir de motivador para estimular o interesse dos alunos no ensino 

tradicional” (GOMES, 2007, p. 130). 

 Segundo Besafe (2003), a Robótica Educacional é uma ferramenta que permite ao 

docente explicar na prática, os conceitos teóricos e práticos, em complexos casos de 

compreensão, motivando os alunos a superar suas dificuldades em busca do conhecimento 

desconhecido. Sendo um elemento cognitivo fundamental que os alunos usam em suas 

próprias ideias explorando e expressando o conhecimento adquirido numa ampla 

compreensão.   
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 Aprender através desses novos modos, aos quais se refere Belloni (2012), estão 

correlacionados às mídias e tecnologias que desenvolvem um amplo sistema de 

esclarecimento e diálogo que permite a relação entre pensamento e o meio, permeado pelas 

linguagens codificadas. Com isso, a integração possibilite a autodidaxia, ou seja, modos de 

aprendizagem em que os jovens e adultos interligam a transformação com as tecnologias de 

informação e comunicação, sendo necessário ser experimentada pelo professor para 

compreender esse novo modo de autoaprendizagem, que implica admitir linguagens 

midiáticas, próprias de quem faz uso, muitas das quais desconhecidas pelo professor. 

 O trabalho implica numa metodologia de pesquisa é qualitativa, de natureza descritiva, 

de caráter bibliográfico, pretendo fazer no primeiro momento observação participante em uma 

instituição pública da rede federal de Naviraí – MS, entrevistando um professor e seis alunos 

do Ensino Médio da referida instituição, da sala do projeto de robótica com entrevista 

semiestruturada.   

 Nesse sentido, o período de coleta de dados deu-se durante o primeiro semestre do ano 

de 2017, compreendendo as seguintes etapas: Primeira  

etapa: estudo de referenciais teóricos como Belloni (2012), MARTINS (2006), Brum (2011), 

Besafe (2003), dentre outros, com observação participante e questionários abertos; Segunda 

etapa: elaboração de roteiro de entrevista semiestruturada sobre algumas problemáticas para 

professor do Projeto de Robótica, alunos da mesma e observação em uma instituição da rede 

federal de ensino do município de Naviraí – MS; Terceira etapa: realização de dez 

observações no período de junho a agosto de 2017. Aplicação de questionários aberto aos 

integrantes, para compreender o processo de ensino e aprendizagem através projeto com 

robôs; Quarta etapa: leitura do material e organização das categorias para análise. Os dados 

coletados servirão para a elaboração de um artigo científico do trabalho de Conclusão de 

Curso de Pedagogia da UFMS/CPNV. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pelo o que foi exposto na pesquisa, a introdução da robótica educacional gera novos 

métodos a serem decodificados pelos sujeitos envolvidos, precisando de autonomia e 
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liberdade, sendo agora justificada pelo entusiasmo que os estudantes demonstram ao 

desenvolverem a construção e programação do robô. 

 A prática dos alunos, entretanto a participação no projeto tem sido proveitosa, 

podemos perceber a relação de troca aluno/aluno tem sido exercitada, facilitando o 

aprendizado ao longo do caminho trilhado até aqui. A internet faz parte do universo dos 

estudantes, logo a escola deveria também se apropriar disso para promover uma didática mais 

condizente com essa realidade, sendo assim a educação é um elemento que faz parte da 

cultura dos sujeitos tem que se integrar com esse novo contexto, mas podemos acreditar que 

ambos podem trabalhar em conjunto para a promoção de um processo de aprendizagem 

contextualizado. A motivação e determinação de cada aluno aumentam na medida em que se 

criam novas possibilidades e se abrem novos espaços para que ele deixe de ser apenas sujeito 

passivo da sua educação e passe a expressar a sua autonomia nesse processo. 
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SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: AUTODIDAXIA APRENDIZAGEM 

NA REDE 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Na sociedade atual globalizada, as evoluções tecnológicas na educação surgem novas 

possibilidades de ressignificar o ensino incluindo igualmente a integração das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) aos processos educacionais, com adaptações nas 

metodologias favorecendo o processo de ensino e aprendizagem nos novos métodos. 

 A robótica educacional é um recurso tecnológico que pode ser utilizado como 

mediação pedagógica, visando promover a obtenção de diversas competências, o que 

contribui com a socialização entre os estudantes e na aquisição do conhecimento. Nessa 

perspectiva, este trabalho se justifica devido à necessidade de verificar as possibilidades de 

uso da robótica educacional na sala de aula e de constatar as alternativas que suscitem 

resultados positivos na educação. Seu objetivo foi de analisar as contribuições do uso da 

robótica educacional no Projeto de Robótica, observando a prática dos alunos em construir e 

programar robô.        No que diz respeito 

à estrutura, o trabalho, inicialmente, traz uma abordagem sobre a aprendizagem na educação 

contemporânea com a inserção das tecnologias no ensino; na sequência, apresenta reflexões 

acerca da relação entre a robótica e a educação, a utilização desse recurso que propiciem o uso 

da robótica de uma maneira significativa nana vida desses alunos. 

 

2 A ROBÓTICA EDUCACIONAL  
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A educação, no contexto atual, precisa adequar-se às modificações decorrentes da 

globalização na qual exige que as pessoas conheçam determinadas alternativas facilitadoras 

do seu convívio com os demais sujeitos existentes na sociedade. 

 A robótica, por exemplo, é um recurso tecnológico que, segundo Silva (2010), é 

constituído de kits que contêm peças para montagem, sensores e motores, nos quais são 

usados softwares específicos para que seja efetivado o seu funcionamento através da 

programação. Assim, os educadores podem refletir sobre estratégias que incluam a robótica 

para a resolução de situações-problema, fazendo com que os alunos possam verificar, através 

do desenvolvimento da atividade, alguns conceitos presentes nos conteúdos curriculares de 

uma maneira prazerosa e divertida. 

Conforme Belloni (2005), os costumes de ascensão ao conhecimento no futuro são 

complexos de arquitetar, e então, o melhor caminho é centralizar na orientação focalizando ao 

usuário das mídias, por dois motivos significativos: apreender como funciona essa 

“autodidaxia” para adequar metodologia e tática de ensino diferenciado e garantir a 

tradicional educação permanecendo as finalidades educacionais, que é formar cidadãos 

críticos e criativos para vivencia em sociedade capitalista e tecnológica, que se apropriam de 

todos os recursos técnicos à disposição para um melhor exercício trabalhista na sociedade em 

que vivemos.  

Segundo Silva (2010) diz que o termo autodidaxia, é a capacidade de aprender sozinho 

e com a mediação da tecnologia de informação e comunicação (TIC), por exemplo: 

computador e internet, que são meios alienados para um bom funcionamento para pesquisa e 

outros tipos de atividade online, sendo um aprendizado livre sem imposição do outro, visando 

uma aprendizagem de autoconhecimento. 

Para Belloni (2010), a autodidaxia consiste em uma capacidade imprescindível na 

assimilação das técnicas de conhecimento pautado com a competência de aprender a aprender, 

nos aprofundados discursos educacionais notários.  Partindo dessas premissas e conjeturar a 

instituição escolar, a nossa pesquisa procura investigar esses “novos modos de aprender” 

analisados mais autônomos (autodidaxia), a partir das interações na rede e apontar que reais 
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contribuições o uso das novas tecnologias de informação e comunicação, de modo especifico 

a internet, tem elemento para potencializar os educandos do ensino médio. 

Para Belloni (2002), o conhecimento mediado das mídias, que já está fazendo parte do 

cotidiano diário, principalmente das novas gerações, pois os indivíduos escolarizados já 

iniciaram-se na linguagem digital, na convergência de tecnologias para consumo de 

informações no seu dia a dia. Para tanto, é preciso que o professor se faça interlocutor das 

mudanças sociais, das transformações da aprendizagem e da socialização do conhecimento na 

contemporaneidade. 

Admitir o computador/internet com o que eles disponibilizam e possibilitam como 

ferramenta pedagógica e na concepção de ambientes de aprendizagens dinâmicas e 

democráticas, mas é uma imposição do novo contexto digital, porque os alunos têm novas 

necessidades reais, o que provoca transformações na relação com o saber, conforme 

acrescenta Lévy (2010) 

 

O uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação interativa 

acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação com o saber [...] não se 

trata de usar as tecnologias a qualquer custo, mas de acompanhar consciente e 

deliberadamente uma mudança de civilização que questiona profundamente as 

formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais 

tradicionais e, sobretudo, os papéis de professor e de aluno (LÉVY, 2010, p. 174). 

  

O computador, por exemplo, não é uma tecnologia de aprendizagem em si, ele suporta 

atividades humanas que poderão caracterizá-lo como meio para fins educacionais. Para tanto, 

a configuração de ambientes de aprendizagem fundados a partir do uso das tecnologias, 

pressupõe toda uma discussão sobre os papéis de quem ensina de quem aprende, e dos 

elementos constitutivos da comunicação educativa. 

Com esse acelerado fluxo de conhecimentos disponível nas mídias, uma propagação 

dos dispositivos de mediação e de circulação dessas tecnologias, e a alteração desses saberes. 

No entanto, segundo Braga e Calazans (2008, p. 99), esses saberes disponíveis nas mídias não 

estão sendo entendidos, de forma geral, como “materiais essencialmente formadores, como 

saberes a serem assimilados, e que resultam em aprendizagem – quer dizer, em modificação 

de repertório, estado afetivo, atitude, opinião e/ou comportamento”. 
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 Levando-se em consideração a importância desse contexto digital em que vivemos e 

os novos espaços que admitem acontecimento dessas aprendizagens que não pertencem 

somente ao campo educacional, incluem-se especificamente na sociedade, do qual é 

procedente o campo midiático, podendo dizer que esse livre aprendizado ocorre com mais 

frequência. Para Braga (2008), as “aprendizagens sociais” geralmente, pretendem encontrar 

uma articulação de afinidades mais ou menos estáveis com a escola, os saberes alcançados 

nos materiais peculiares disponibilizados nas mídias articulam com os saberes escolares. 

 Nesse ponto de vista, para alcançar resultados positivos, necessitamos avaliar como 

utilizar a robótica educacional de uma maneira eficaz para promover o ensino dos elementos 

curriculares determinados para cada segmento, é mais significativo para o aluno a partir de 

algo concreto para o abstrato, e a robótica auxilia a prática dessa ação pedagógica. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente as tecnologias digitais têm influenciado a vida das pessoas, especialmente 

dos adolescentes, o que parece não estar sendo levado em conta pela escola que continua a 

ignorar as ferramentas digitais como recursos pedagógicos potencialmente eficazes para 

promover aprendizagens. É importante ressaltarmos que o computador sozinho, como 

ferramenta, não promove aprendizagens, sendo necessária a inserção dos sujeitos em 

ambientes virtuais que permitam a troca de informações que são apreendidas, significativas e 

internalizadas sem a necessidade de intermediação da escola, o que se configura em 

autodidaxia, conforme constatamos ao confrontarmos textos de alunos que têm contato 

constante com as mídias interativas com os que não têm. 

Com o avanço das tecnologias, as novas formas de aprender são apresentadas de forma 

quase que automática aos usuários das tecnologias, proporcionando a autodidaxia à qual nos 

referimos ao longo do texto. Ao acessar a rede e interagir com o outro, o aluno interfere no 

ciberespaço, reorganizando o fluxo de informações das quais ele é composto. De certa forma, 

ele é um leitor-autor, pois, ao escolher suas ações nas interações praticadas no ambiente 

virtual, interfere no modo, no tempo e na ordem com que as informações são apresentadas. 
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Acreditamos que as trocas interativas proporcionadas pela internet não podem ser 

consideradas apenas um passatempo para o aluno, visto que proporcionam aprendizagens que 

se refletem não apenas nas produções textuais solicitadas no ambiente escolar, mas nas 

práticas discursivas que se apresentam no cotidiano do aluno. 

A construção e programação do robô que represente “salva vidas” foi proposta pelos 

alunos. A participação deles foi além da discussão do conceito e isso foi possível a partir da 

construção do protótipo. Notamos que a colaboração é uma das principais características 

presentes na atividade. Desde a concepção do robô até sua finalização com a programação, 

observamos o despertar do interesse dos alunos, juntamente com um aumento natural da 

motivação do grupo envolvido.   
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RESUMO: O trabalho presente relata sobre a infância e a superexposição de imagens de 
crianças nas redes sociais, com ênfase para o facebook, whatsapp e instagram, os quais se 
caracterizam como as redes sociais mais acessadas pelas pessoas no momento e de fácil 

acesso por parte das crianças. O objetivo da investigação é analisar as exposições de imagens 
infantis em redes sociais, destacando a opinião de pais e mães, bem como refletir se existem 

consequências para as crianças. A metodologia utilizada consiste na realização de: 
levantamento sobre o material bibliográfico e científico publicado sobre o assunto; utilização 
de questionário que foi respondido por 6 (seis) mães e 3 (três) pais de crianças; observações 

indiretas, sistemáticas e não participativas de perfis disponíveis em redes sociais com imagens 
infantis, incluindo os perfis dos participantes da pesquisa. Os resultados indicam que as 

imagens infantis que mais aparecem nas redes sociais são de crianças brincando, na escola, 
entre os adultos, em festas comemorativas como aniversários e festas de final de ano, passeios 
em parque, viagens, fotos de crianças caracterizadas, batizado, recém-nascidas, entre outros, 

porém quase não se percebe imagens de crianças com deficiência e negras. Entre os pais e 
mães que participaram da pesquisa, alguns consideram que a exposição de imagens infantis 

são utilizadas para facilitar a socialização da criança com amigos e familiares que estão 
distantes; outros entendem que desde que o uso seja feito com cautela sem denegrir a imagem 
das crianças, não haveria problemas; enquanto que outros enfatizam sobre os perigos que as 

crianças correm ao ser expostas em rede sociais. Pesquisadores como Pereira (2015), Torres 
(2015) e Napolitano (2015) alertam que o uso da internet deve ser feito com cautela, sendo 

necessário observar como se expõe e para quem expõe as crianças. Destacam que as 
postagens em redes sociais torna os menores de idade alvos de investiduras mercadológicas, 
cyberbullyng ou até mesmo de pedófilos que buscam seus alvos na internet. Conclui-se que 

não há proibição em expor imagens infantis nas redes sociais, mas é preciso ter todo o 
cuidado para não denegrir a imagens das crianças na atualidade e nem futuramente. 
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RESUMO: Este resumo tem como objetivo apresentar o sistema avaliativo adotado pela 

Rede Municipal de Educação Infantil especificamente na instituição Creche Eva Moraes de 

Oliveira no Município de Naviraí. O sistema avaliativo por meio do Blog teve início no ano 

de 2015, através de reuniões que eram realizadas pela Coordenadora da Educação Infantil da 

Gerência Municipal de Educação e Cultura (GEMED) Cleonice Rodrigues da Silva, com 

Diretores e Coordenadores de todas as instituições de Educação Infantil, logo após cada 

instituição criou o seu projeto avaliativo de acordo com a sua realidade. Blog é o diminutivo 

de Weblog ou registro eletrônico tem um caráter dinâmico e de interação que favorece o 

compartilhamento de aprendizagens e atualizações. Ao ser implantado viu-se que era 

necessária a formação dos professores, pois os mesmos precisam utilizar vários tipos de 

linguagem para desenvolver o seu trabalho e aprender diferentes formas de ensinar, expressar 

e informar nesta nova perspectiva de inclusão digital. Neste sentido as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) determinam que as instituições que atuam nessa 

etapa de ensino criem procedimentos para a avaliação do desenvolvimento das crianças. Esse 

processo não deve ter como objetivo a seleção, a promoção ou a classificação dos pequenos 

garantindo a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 

crianças no cotidiano e empregar múltiplos registros como relatórios, desenhos, fotografias, 

álbuns e etc. Este sistema avaliativo tem como objetivo geral avaliar o trabalho pedagógico do 

professor em relação às crianças e facilitar o acesso das famílias em acompanhar o dia a dia 

do seu filho na escola no seu tempo disponível. Sob essa ótica as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Infantil afirmam que as escolas apresentem uma documentação específica que 

permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil (BRASIL, 2009). Vale 

ressaltar que é realizado todo ano pela Coordenação da Creche reuniões com as famílias, na 

qual é explicado passo a passo como acessar essa ferramenta tecnológica.     
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A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NO COMPORTAMENTO DE 
UM GRUPO DE JOVENS DE NAVIRAÍ/MS 

 

 Estela Sabrina de Freitas (UFMS/CPNV)205 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)206 
 

RESUMO: Desde o advento da internet, torna-se evidente que os adolescentes passam cada 

vez mais tempo conectados nas redes sociais e paralelamente houve um aumento expressivo 
de diferentes tipos de redes, que ampliam o seu número de usuários. Pesquisas indicam que, 

em 2016 no Brasil, 90% dos jovens com acesso a internet tinham no mínimo uma rede social. 
A partir desse pressuposto, o presente estudo tem por finalidade identificar como as redes 
sociais influenciam a vida dos jovens e quais são as opiniões dos adolescentes sobre essa 

temática. A abordagem teórica fundamenta-se em autores que analisam e debatem sobre 
jovens e a utilização da internet. A pesquisa de campo, de natureza qualitativa, foi realizada 

por meio de entrevistas e questionário com dez estudantes de baixa renda, com idade entre 14 
e 17 anos, sendo 3 homens e 7 mulheres, moradores da cidade de Naviraí/MS. Os resultados 
evidenciam que os adolescentes passam muito tempo do seu dia conectado às redes sociais, a 

grande maioria usando Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, entre outras, estando online 
por pelo menos 3 horas por dia, todos os dias da semana e acessando essas redes através de 

aparelhos celulares. Logo quando acordam, a primeira ação do dia é checar as redes sociais, 
cujo ritual se repete antes de dormir. Os adolescentes buscam nas redes um espaço para lazer, 
entretenimento e comunicação, gostam de seguir perfis de pessoas famosas, saber de notícias 

de celebridades, compartilhar fotos e vídeos da sua rotina e fazer novas amizades. Admitem 
que se sentem dependentes das redes sociais e que quando estão off-line se tornam mais 

ansiosos e impacientes, também se sentem pressionados a utilizar as redes, pois se não usam, 
são excluídos socialmente entre os colegas. Conclui-se que as redes sociais exercem grandes 
influências na vida dos adolescentes e que, embora estejam conscientes das vantagens e 

desvantagens da sua intensa utilização, pretendem continuar conectados, especialmente nas 
redes sociais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes. Redes Sociais. Comportamento. 
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INFÂNCIA E TECNOLOGIAS: UTILIZAÇÃO DE APARELHOS 

CELULARES E INTERNET ENTRE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA  
 

 
Aparecida Oliveira do Nascimento (UFMS/CPNV)207 

Gabriela Crivellatti Bezerra (UFMS/CPNV)208 
Pollyane Karen de Souza (UFMS/CPNV)209 
Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)210 

 
 

RESUMO: Diante dos avanços tecnológicos, torna-se evidente que o uso de aparelhos 
eletrônicos e acesso a internet não se limitam apenas às pessoas adultas, visto que as crianças 
estão cada vez mais interagindo com o mundo digital. Diante desse cenário, foi desenvolvida 

uma pesquisa com o objetivo de investigar sobre a relação existente entre as crianças com a 
tecnologia na contemporaneidade, mais especificamente com o uso de aparelhos celulares e 

acesso à internet. A abordagem teórica baseia-se em estudos sobre o uso das tecnologias e 
relações com a infância. A coleta de dados foi realizada com 87 crianças de 9 a 13 anos de 
idade, do 4º e 5º ano do ensino fundamental, de uma escola pública localizada em um bairro 

periférico do município de Naviraí-MS. Os resultados da pesquisa, de natureza quantitativa, 
indicam que 86% das crianças já possuem aparelho celular com acesso a internet, sendo que 

43% utilizam para uso de aplicativos de mensagens instantâneas, 37% para jogos e apenas 6% 
para pesquisas e estudos. É importante observar que apenas 14% dessas crianças não possuem 
aparelho celular. De acordo com dados da pesquisa bibliográfica, a internet facilita a 

motivação dos alunos por meio da novidade e pelas possibilidades que as pesquisas oferecem. 
É através dela que o aluno desenvolve a cooperação, interação, intuição e adaptação aos 

ritmos diferentes. Se for usada de maneira correta, a internet pode contribuir com o processo 
de desenvolvimento de novas formas de comunicação, até mesmo a escrita. No entanto, ainda 
se encontra na atualidade a ausência de conhecimento sobre como manusear a internet e as 

crianças muitas vezes acessam tecnologias de maneira inadequada para as suas idades, uma 
vez que normalmente não há supervisão dos pais e as escolas não se encontram preparadas 

para acompanhar os avanços tecnológicos. Em suma, as crianças estão interagindo com os 
meios digitais, mas não estão prontas para lidar com tanta informação. Cabe então aos adultos 
acompanhar esse processo relativo aos avanços tecnológicos, para orientar as crianças, a fim 

de que elas possam usufruir dos benefícios que as tecnologias proporcionam a todas as 
pessoas, independente de faixa etária. 
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A EDUCAÇÃO DAS MENINAS GUARANI NAS REDUÇÕES 

JESUÍTICAS DO PARAGUAI (1607 - 1767) 

                                                                                                                  
Elson Theodoro211 

Silvino Aréco212 
 

RESUMO: A pesquisa está vinculada ao projeto de pesquisa: GÊNERO, SEXUALIDADE E 
DIVERSIDADE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR DE 
MATO GROSSO DO SUL, sob a coordenação da Dr.ª Josiane Peres Gonçalves da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Naviraí. O objetivo geral da pesquisa é 
contextualizar historicamente e delimitar o período de investigação (1549-1767). Naquela 

conjuntura a Companhia de Jesus foi designada pela coroa espanhola para a conversão dos 
gentios. Os jesuítas agruparam os indígenas em povoados, que foi denominada de reduções. 
Neste local os religiosos eram os administradores, sendo responsáveis pela catequese, pela 

produção econômica e pela educação dos neófitos. De acordo com Peramás (2004), naquele 
contexto histórico, a educação das meninas da etnia Guarani era diferenciada em relação aos 

meninos. Buscaremos desvelar quais eram essas diferenças. A pesquisa será baseada na coleta 
de dados a partir de fontes primárias e secundárias, os dados coletados serão processados e as 
análises serão efetivadas a partir do enfoque teórico e metodológico materialista do social 

histórico. Neste sentido, a pesquisa proposta pode dar uma contribuição significativa para a 
compreensão das relações sociais de sexo, divisão sexual do trabalho e o processo educativo 

na gênese do processo colonizador. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Gênero, Companhia de Jesus, Etnia, Guarani. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto deste artigo é o projeto de pesquisa aprovado no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. No edital UFMS PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI 

2017/2018. Vale a pena destacar que o projeto obteve a nota máxima atribuída pelos 

consultores ad hoc. 

A pesquisa tenciona lançar um novo olhar sobre a gênese dos empreendimentos 

adotados pelos jesuítas na província do Paraguai investigação (1549-1767). Trata-se de uma 

dupla inserção em contextos globalizantes. De um lado, a inscrição das atividades econômicas 
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jesuíticas no contexto da gênese do desenvolvimento do modo de produção capitalista; de 

outro, as relações de gênero que foram estabelecidas quando da instauração das atividades 

educativas impostas as crianças indígenas. 

O objetivo geral desta pesquisa é contextualizar historicamente e delimitar o período 

de investigação (1549-1767), compreendendo que o período possui dois aspectos de inflexão 

distintos: a chegada dos jesuítas na América e a expulsão dos inacianos das possessões 

espanholas, com a demarcação deste contexto histórico inserido no período de acumulação 

primitiva do capital. Os jesuítas foram designados pela coroa espanhola para a conversão dos 

gentios. Os jesuítas agruparam os indígenas em povoados, que foi denominado de reduções, 

sendo responsável pela catequese e inserirem os indígenas no processo educativo, objetivando 

introduzi-los nas crenças e nos valores da cultura ocidental. Partindo dessa premissa, foram 

delimitados os objetivos específicos que seria a compreensão das relações de gênero 

estabelecidas no espaço social das reduções, pois de acordo com Peramás (2004), naquele 

contexto histórico, a educação das meninas era diferenciada em relação aos meninos, logo, 

buscaremos desvelar quais eram essas diferenças. Por fim, objetivamos sistematizar e analisar 

os dados obtidos através da revisão bibliográfica, visando à elaboração de artigos científicos 

para serem publicados em anais de eventos e revistas científicas qualificadas de acordo com 

os critérios Qualis da CAPES, no sentido de dar visibilidade da problemática da educação 

escolar indígena em sua gênese histórica.  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Poucas aventuras coletivas marcaram tão poderosamente a história da civilização 

ocidental cristã como aquela da Companhia de Jesus. Passaram-se quase quinhentos anos e as 

marcas indeléveis desta aventura continuam arraigadas por todo o planeta, demarcadas por 

verdadeiros e falsos mistérios, divergências e intrigas, mas principalmente, permeadas pela 

admiração e crítica de sua ação catequética, educacional, missionária e econômica. . 

(ARÉCO, 2014; 2016) 

A ordem foi fundada em 1540, porém a história da Companhia de Jesus não pode ser 

compreendida sem o entendimento da trajetória do seu fundador Inácio de Loyola (1492-
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1556) e, consequentemente, o contexto histórico em que estava inserido. Inácio de Loyola 

nasceu em Azpétia (Espanha), de uma família de soldados. Viveu na sua juventude a vida 

promíscua e agitada dos fidalgos e militares do seu tempo. . (ARÉCO, 2014; 2016) 

Em uma batalha em Navarra, Inácio de Loyola foi atingido por estilhaços de bala de 

canhão que lhe feriu gravemente as pernas. Loyola tenta recuperar-se em casa, com muito 

tempo para leitura e, como Saulo em seu caminho para Damasco, entrou em contato com dois 

livros edificantes, A vida de Jesus, de um padre catuxo e Florilégio dos Santos, de Monsenhor 

Giacomo de Varazzo. Estas leituras modificaram os ideais de Loyola que, depois de quase 

perder as pernas e tornar-se coxo, decidiu que não queria mais servir aos príncipes em 

batalhas e sim servir a Jesus Cristo. Após a sua conversão, passou por tempos difíceis e para 

sobreviver pedia esmolas. (ARÉCO, 2014; 2016) 

De acordo com Lacouture (1994, p. 19), “no início de 1528, Inácio de Loyola 

atravessa os Pirineus e caminha rumo a Paris, cidade onde Guillaume Budé prepara a criação 

do Collége de France, sendo que um dos nomes cogitados para ser o diretor desta instituição 

de ensino era Erasmo”.  

Como acontecia em diversos aspectos da vida, no campo das ideias esta época 

encontrava-se em plena conturbação, tanto no que dizia respeito à essência quanto à forma. 

Esta essência expressava-se na irrupção do humanismo em contraposição ao pensamento 

hegemônico da escolástica. O objetivo de Loyola em Paris era de estudar e conhecer os 

códigos da nova sociedade que emergia com um aspecto paradoxal, expressas pela Inquisição 

conservadora e o humanismo revolucionário. Em 1534, Inácio de Loyola torna-se mestre em 

artes e, neste mesmo ano, aglutina em torno de si um grupo de “doutores” da Universidade de 

Paris. Dentre eles estavam Pierre Favre, Francisco Xavier, Diego Lainez, Alfonso Salmeron, 

Paschase Broët, Jean Cadure, Simão Rodrigues, Claude Lê Jay, Nicolau Bobadilha. Esses dez 

homens foram os fundadores da Companhia de Jesus, tendo como ponto central de sua 

organização a obediência devida ao “preposto geral”, o voto de pobreza e a renúncia a toda 

forma de cerimonial monástico. No dia oito de abril de 1541, Inácio de Loyola foi eleito pelos 

seus pares o primeiro “preposto geral” da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é 

confirmada e aprovada como ordem religiosa com a Bula Regimini Ecclesial, de 27 de 

setembro de 1540, pelo Papa Paulo III. O século XVI se caracteriza por uma série de 
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transformações políticas e sociais, marcado pela contradição entre o humanismo e a 

escolástica. Com o humanismo, há lentamente uma modificação no modo de pensar dos 

homens, desse novo homem que emerge das grandes navegações e do mercantilismo, 

anunciando a ascensão lenta e gradual de uma nova classe, a burguesia. É neste contexto 

histórico que a Companhia de Jesus se espalha pelo mundo a bordo dos navios portugueses e 

espanhóis (ARÉCO, 2014; 2016). 

A pesquisa proposta terá como objeto de análise as reduções jesuíticas da Província do 

Paraguai, sendo o foco central as relações de gênero estabelecidas no processo educacional 

instituída pelos jesuítas. A delimitação temporal abrange desde a chegada dos jesuítas na 

América Latina em 1549, até a sua expulsão das possessões espanholas em 1767. A 

delimitação espacial do estudo se prende à Província Jesuítica do Paraguai.  

É importante ressaltar que a Governação e a Província do Paraguai abrangiam neste 

período histórico um território significativamente mais extenso que o atual, possuindo regiões 

que atualmente pertencem ao Brasil, Uruguai, Argentina e Bolívia. De acordo com Gadelha 

(1989), possuía o Paraguai jurisdição sobre os atuais Estados brasileiros do Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e sul de Mato Grosso (atualmente o Estado de Mato Grosso do 

Sul) e parte do pantanal mato-grossense, subindo daí até a bacia do Amazonas. . (ARÉCO, 

2014; 2016) 

Nos últimos anos houve um crescente interesse nos estudos sobre as relações entre as 

ordens religiosas e as instituições do capitalismo além da esfera da educação, como por 

exemplo, a ciência, a cultura, as artes e a política. O presente trabalho tenciona lançar um 

novo olhar sobre a gênese dos empreendimentos adotados pelos jesuítas na província do 

Paraguai. Trata-se de uma dupla inserção em contextos globalizantes. De um lado, a inscrição 

das atividades econômicas jesuíticas no contexto da gênese do desenvolvimento do modo de 

produção capitalista; de outro, as relações de gênero que foram estabelecidas quando da 

instauração das atividades educativas impostas as crianças indígenas. 

A província do Paraguai emergiu na gênese do modo capitalista de produção, como 

propriedade privada do Estado Moderno Espanhol, os primeiros conquistadores vêm para o 

cone-sul da América Latina em busca do ouro e da prata. Porém não as encontram, 

consequentemente diminui o investimento neste empreendimento, porque a lógica dos 
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investidores era o lucro fácil e rápido. Os primeiros conquistadores espanhóis, portanto, com 

poucos recursos, passam a desenvolver uma economia de acordo com a configuração 

particular da região. Por habitar, nesta província, uma grande população nativa de diversas 

etnias e favorecidos por um conjunto de “leis” como a encomienda e a mita213, os espanhóis 

passam a explorar as riquezas da terra (que era a força de trabalho indígena) balizando a 

exploração econômica na produção de produtos primários com pouco valor agregado. O 

alicerce de sustentação da economia era a criação de gado e a extração da erva-mate, além de 

uma incipiente produção agrícola. Naquele contexto histórico, a coroa espanhola concedeu o 

direito a Companhia de Jesus de explorar a força de trabalho dos indígenas, deste que os 

padres convertesse-os a fé católica. Os jesuítas começaram a organizar os indígenas, 

principalmente da etnia Guarani, em povoados que foi denominado de reduções. Logo, 

reduções eram os aldeamentos indígenas organizados e administrados pelos padres jesuítas no 

Novo Mundo, ideologicamente esse processo fazia parte de um projeto “civilizador” e 

evangelizador (ARÉCO, 2014; 2016). 

Portanto, a análise a ser desenvolvida nessa pesquisa sobre o conjuntura social-

histórico em que emergem as reduções jesuíticas na Província do Paraguai, tomará como 

referência as formas mais desenvolvidas para interpretar este contexto histórico, levando em 

conta este fenômeno em sua totalidade. Os exemplos retirados em caráter universalizante 

serão matérias que ajudarão a fundamentar as análises relativas à tentativa de captação do 

movimento da ação catequética e educativa empreendida pelos jesuítas. A catequização e a 

educação estiveram amparadas na utilização e na produção de imagens, pinturas, procissões, 

festividades, teatros, cantos, danças, enfim, tudo o que pudesse ser exteriorizado, visível e 

palpável. Nesta síntese da cultura guarani com o processo de catequização, produziu-se no 

espaço social da redução um novo acervo de representações e de signos, que foram 

conduzidos habilmente pelos jesuítas. As imagens religiosas foram importantes instrumentos 

à disposição dos jesuítas no trabalho de catequização dos guaranis reduzidos. 
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tipo de trabalho indígena obrigatório 
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A partir da visão do conjunto podemos demonstrar a particularidade desta ação no 

Paraguai, o objetivo específico da pesquisa será analisar como era as relações de gênero no 

interior das reduções jesuíticas. Pois, na visão com Saffioti: “[...] a história das pessoas 

consiste na história de suas relações sociais. A subjetivação, enquanto movimento inseparável 

da objetivação, ganha novo estatuto na história biográfica e na história social”. (1997, p. 63). 

De acordo com Peramás (2004) a educação ministrada pelos jesuítas era somente para 

meninos, com professores homens ensinando alunos do gênero masculino.  

Neste sentido buscaremos desvelar a exclusão feminina do processo educativo formal 

e o ensino de atividades domésticas para as meninas. Saffioti considera que não se trata de 

perceber apenas corpos que entram em relação com outro. É a totalidade formada pelo corpo, 

pelo intelecto, pela emoção, pelo caráter do EU, que entra em relação com o outro. Cada ser 

humano é a história de suas relações sociais, perpassadas por antagonismos e contradições de 

gênero, classe, raça/etnia. (1992, p. 210).  

Peramás (2004) esclarece que a educação e a disciplina dos guaranis reduzidos 

possuíam características distintas. As crianças eram educadas um período em suas casas e 

outro período na comunidade. Peramás (2004) descreve que as crianças eram despertadas ao 

amanhecer, ao toque de uma campainha, iam para o templo, faziam suas orações e recebiam o 

catecismo.  

De acordo com o autor o catecismo era dirigido por dois membros da redução, mais 

experientes. Assistiam a missa e, ao sair do templo, recebiam as orientações do dia, sendo 

servida a todas as crianças, no pátio da igreja, a primeira refeição. Nos dias normais, estas 

crianças eram conduzidas por uma pessoa mais velha, para realizar trabalhos, como, por 

exemplo, a limpeza dos campos da redução das ervas daninhas, abrir os caminhos cobertos de 

pedras ou a retirada de galhos que caíam das árvores. À tarde, as crianças retornavam 

novamente para a igreja para receber a catequese que era dirigida pelo padre. Após a 

catequese, tomavam a merenda na casa do padre e retornavam às suas casas para ajudar as 

suas famílias nos trabalhos domésticos. 

 O autor afirma que a educação das meninas era diferenciada em relação aos meninos. 

As meninas eram quase sempre acompanhadas por um “guardião” e eram separadas dos 

meninos. Como evidenciamos anteriormente, nem todas as crianças recebiam a educação 
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escolar. Para receber esta instrução, a criança deveria passar por um processo de seleção, fato 

este também confirmado por Peramás (2004). 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa será baseada na coleta de dados a partir de fontes primárias e secundárias, 

os dados coletados serão processados e as análises serão efetivadas a partir do enfoque teórico 

e metodológico materialista do social histórico. 

 

4 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

A pesquisa esta vinculada ao projeto de pesquisa: GÊNERO, SEXUALIDADE E 

DIVERSIDADE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR DE 

MATO GROSSO DO SUL, sob a coordenação da Dr.ª Josiane Peres Gonçalves da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Naviraí. O objetivo é inserir a 

educação dentro do contexto de desenvolvimento social-histórico da região, tendo em vista 

que a localização geográfica onde se encontra atualmente o Estado de Mato Grosso do Sul, no 

período delimitado em nosso projeto, pertencia à Província do Paraguai. Assim, buscaremos 

problematizar as relações de gênero nas Reduções Jesuíticas do Paraguai e desvelar inter-

relações específicas no contexto geral da formação sócio cultural dessa região. 

Na história da educação, as pesquisas se mostraram particularmente intransigentes em 

suas análises das relações da Igreja Católica com a criação da ciência moderna, com a 

pesquisa em educação da época e com a transição do feudalismo para o capitalismo. No 

entanto, os trabalhos mais recentes ajudam a rever a importância dessa instituição eclesial 

para a ciência e a reflexão científica moderna no nascimento do capitalismo. 

Quanto à Companhia de Jesus, há igualmente uma enorme variedade de interpretações 

de suas obras, tanto junto aos índios nas missões, como na área da educação, seja nos países 

europeus, seja nos países colonizados, que merecem ser esclarecidas a fim de avaliar seu peso 

sobre a história do desenvolvimento do capitalismo. Em geral, quando não se desdenha, 

ignora-se o enorme papel desempenhado pelos jesuítas (e pela própria Igreja Católica 
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Romana) nas pesquisas filosóficas, matemáticas, físicas e astronômicas, como também, nas 

ciências naturais (zoologia e botânica). Um dos maiores equívocos em relação aos 

fundamentos epistemológicos dos trabalhos intelectuais leva a desprezar o imenso esforço dos 

“Companheiros de Jesus” a favor da consolidação da jovem sociedade capitalista. A 

metafísica aristotélica, e a prática formal da escolástica foram responsabilizadas pela 

corrupção da paidéia jesuíta. (ARÉCO, 2014; 2016) 

A relevância deste trabalho também se justifica pela ampla discussão no campo 

teórico. Os positivistas avaliam a ação inaciana como “civilizadora”, pois retiraram os 

indígenas do estágio “selvagem” para os conduzirem até à “civilização”, ao ensinar os nativos 

a se vestir, ler, escrever e ao introduzi-los na educação profissionalizante. Alguns teóricos 

materialistas históricos não hesitaram em castigar os jesuítas com a pecha de reacionários 

vulgares, militantes fanáticos contrarrevolucionários e adversários do progresso. Os liberais, 

ao mesmo tempo em que compartilhavam com essas posições (em relação à Reforma e sobre 

a questão do progresso), acentuaram também suas críticas quanto à aliança da Companhia de 

Jesus com os reis da Espanha e de Portugal no projeto colonialista. O que tem sido esquecido 

durante o debate teórico foi a contribuição permanente de transmissão da cultura ocidental 

feita pelos jesuítas durante as atividades missionárias e a sua colaboração com a comunidade 

científica. O enorme esforço desenvolvido na construção do empreendimento econômico 

administrado pelos jesuítas nos quatro cantos do mundo permanece em segundo plano nas 

preocupações teóricas. (ARÉCO, 2014; 2016) 

Em síntese, a acuidade desta pesquisa se prende ao fato de que os jesuítas foram 

instrumentos importantes na criação e consolidação das relações capitalistas, sobretudo no 

cone-sul da América Latina (onde está situada, hoje, a cidade de Naviraí-MS). Trabalhar as 

diferentes formas das relações, em essencial a de gênero, que foram instituídas nos 

empreendimentos jesuíticos pode elucidar a herança dessa ordem religiosa católica na 

disseminação da cultura ocidental, imprescindível para a reprodução das relações sociais na 

época moderna. Essas relações foram instituídas no mercantilismo comercial, na exploração 

da agricultura, na criação de gado, participação efetiva na compra e venda de escravos e na 

promulgação da cultura cristã aos povos originários da América Latina. Foram ainda, 

imprescindíveis para reforçar os valores eurocêntricos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Na atualidade, em que se discute a integração latino-americana através da 

consolidação do MERCOSUL, este estudo pode contribuir para um melhor entendimento da 

abrangência e importância do intercâmbio cultural entre o Brasil e os países que lhe fazem 

fronteira. Nesta perspectiva ao desvendarmos a formação histórica desta região nos 

possibilitará uma melhor compreensão das desigualdades regionais. E ao lançarmos uma luz 

em nosso passado, pode surgir uma centelha para que possamos transformar o nosso futuro. 

Nesta acepção Saffioti (1997, p. 65) esclarece que: “[...] Viver de acordo com uma identidade 

social de gênero, de raça/etnia e de classe social não implica necessariamente ter consciência 

de toda a complexidade presente no nó constituído por estes três antagonismos”. Pois de 

acordo com essa autora, “[...] não se refuta a existência, real ou potencial, de consciência de 

gênero, de raça/etnia e de classe social”. (1997, p. 65). Por fim, essa pesquisa é importante 

para resgatar a gênese histórica da educação das meninas indígenas da etnia Guarani. 
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Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

MARX, Karl. Manuscritos Econômicos e Filosóficos e outros textos escolhidos . Coleção 

"Os Pensadores". Tradução: José Carlos Bruni. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978.  

______. O Capital: Crítica da economia política. Tradução: Reginaldo Sant’ Anna. V.I. 9. ed. 
São Paulo: Difel, 1984. 

MONTEIRO, J. M. Negros da Terra: Índios e Bandeirantes na Origem de São Paulo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

NEVES, Luiz Baeta. O Combate dos Soldados de Cristo nas Terras dos Papagaios . Rio de 
Janeiro: Forense, 1978. 

PAIVA, José M. Colonização e Catequese. São Paulo: Cortez, 1982. 

PERAMÁS, Josep Manuel. Platón y los guaranies. Asunción: Cepag, 2004. 

SAFFIOTI, H.I.B. Rearticulando gênero e classe social. In: COSTA, A.O.;  

BRUSCHINI, C. (Orgs.). Uma Questão de gênero. São Paulo; Rio de Janeiro: Rosa dos 

Tempos, 1992. 

______. Violência de gênero: lugar da práxis na construção da subjetividadade. Revista 
Lutas Sociais, São Paulo, n. 2, 1997. 

SEPP, Antônio. S.j. Viagem às Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos . Trad. A. 
Raymundo Schneider. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/Edusp, 1980. 

SOUZA, Neimar Machado de. A Redução de Nuestra Señora de La Fé no Itatim: entre a 

Cruz e a Espada (1631-1659). 2002. 130 f. Dissertação (Mestrado em História) - Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Dourados, 2002.  

 

  

 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 554 

 
FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM NAVIRAÍ: A 

IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS 
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RESUMO: Este artigo é oriundo de estudos desenvolvidos no grupo HEDUCULTES- 

História da Educação Brasileira, Instituições e Cultura Escolar, vinculado ao PPE da 

Universidade Estadual de Maringá. O trabalho discute a conservação do patrimônio educativo 

e a cultura escolar em bibliotecas escolares de Naviraí-MS. Roger Chartier figura como um 

dos autores que ampara a análise em relação às práticas de leitura. Os resultados parciais 

apontam dificuldades de preservação dos materiais produzidos nas bibliotecas escolares, razão 

pela qual se deduz preliminarmente que o descarte deste patrimônio educativo se faz pela falta 

de espaço para o armazenamento e/ou falta de acesso às novas tecnologias de informação. 

Além disso, pode haver um desconhecimento de que estes vestígios são considerados 

historicamente relevantes para a reconstituição da memória destes lugares.  

 

PALAVRAS-CHAVE: História da Educação. Patrimônio Educativo. Cultura Escolar. 

Bibliotecas.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas históricas elucidaram que o acesso à leitura e aos espaços destinados ao 

livro se constituiu de diversas formas, alterando-se em períodos de interdição e de adesão 

(ABREU, 1999, 2003; CAVALLO & CHARTIER, 1998; CHARTIER, 1994, 1999a, 1999b, 

2001ª). Em estudos de 100 anos de leitura na França – 1880 a 1980, Chartier & Hébrard 

(1995) identificaram posicionamentos diversos que, embora aparentemente antagônicos, 
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passaram, no final do século XIX e início do século XX, a constituir um discurso 

uniformizado de que a leitura seria uma necessidade e funcionaria como redentora de todos os 

problemas educacionais e sociais. Além disso, a escola seria uma das responsáveis por 

promover tanto a leitura de entretenimento quanto a de informação. 

Com o intuito de aprofundar o trabalho sobre os espaços necessários para o 

desenvolvimento de uma cultura literária na escola, desde 2011, o Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Prática Educativa e Tecnologia Educacional (GEPPETE), na ‘Linha Leitura, 

escrita e literatura’, ligado ao curso de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul - Campus de Naviraí – MS iniciou discussões sobre a temática, especialmente 

quanto aos aspectos voltados ao acesso dos alunos da educação infantil, ensino fundamental e 

médio às bibliotecas escolares. Parte desses estudos voltou-se às questões relativas ao texto 

literário217. 

Um aspecto a ser destacado é a relevância dos espaços de leitura na cultura escolar, 

uma vez que, a escola não é imune às mudanças e ideais de um grupo social em uma 

determinada época. A escola constrói cultura (as), que é (são) permeada (s) por valores, 

crenças e concepções dos agentes que nela arquitetam seu cotidiano. Há de se considerar que 

as bibliotecas escolares podem ser um meio para a democratização do acesso ao livro e à 

leitura, mas será que esses espaços funcionam de modo a socializar essas práticas? Que 

cultura permeia as práticas de leitura na biblioteca escolar?  

Por este viés, suscitou-nos a intenção de pesquisar as bibliotecas escolares, espaços 

em tese destinados à leitura. Para compor um quadro investigativo, a partir de 2015, nossos 

estudos permitiram a elaboração do trabalho de tese intitulado “Dos armários de livros às 

bibliotecas escolares- Naviraí-MS (1986-2010), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UEM- Universidade Estadual de Maringá.  

O trabalho tem por objetivo analisar a cultura escolar constituída ao longo do tempo 

nas bibliotecas escolares da área urbana do município de Naviraí-MS, a fim de compreender 
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os mecanismos de organização do tempo e do espaço destinados às práticas de leitura de obras 

literárias nos níveis do ensino fundamental218 e médio. Os objetivos específicos da pesquisa 

são: a) Analisar documentos escolares que possam evidenciar as formas de organização do 

tempo e do espaço das bibliotecas ao longo do período pesquisado (1986-2010); b) Descrever 

e analisar práticas de leitura de obras literárias que foram se constituindo ao longo do tempo 

no espaço destas bibliotecas.  

O objeto de estudo partiu da necessidade de aprofundar estudos que nos mostrassem 

quais as práticas de leitura constituídas nas bibliotecas escolares de Naviraí-MS. Para isso 

partimos do levantamento apresentado na comissão formada, no ano de 2011, por 

profissionais ligados às áreas de Educação e Cultura, bem como as Universidades do 

município, que discutiram o PMLL - Plano Municipal do Livro e da Leitura. O esboço inicial 

dos trabalhos indicou a necessidade de dados mais aprofundados sobre o acesso ao livro e à 

leitura no município, evidenciando, assim, o imperativo de pesquisas com este foco.  

 

2 HISTÓRIA DA LEITURA: DA INTERDIÇÃO À DIVULGAÇÃO DAS PRÁTICAS 

 

Para apontar questões sobre as bibliotecas escolares na sociedade contemporânea, 

optou-se primeiramente pelo resgate da origem do papel de determinados e sua vinculação à 

instituição escolar219, que ganhou grande impulso no século XIX na Europa.  

Em busca de uma historiografia do valor que determinados saberes passaram a ter na 

sociedade, Hébrard (1990) nos chama a atenção para o período compreendido pelos 

estudiosos como da Idade Moderna, em que parece se configurar uma trilogia dos 

conhecimentos, ler-escrever-contar, vinculados, a partir desse período, a uma instituição que 

se consolidaria progressivamente e que ampliaria significativamente seu papel na sociedade: a 

escola.  
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Para Hébrard (1999), a escola nem sempre foi o local dessas primeiras 

aprendizagens, no entanto, progressivamente ela ganhou este status legitimador dos saberes. 

Para o autor, até a Revolução, na França, “[...] aprendia-se a ler, antes de aprender a escrever, 

depois a desenhar os números (1999, p. 40)” e poucas crianças continuavam além do que 

eram chamadas de classes de leitura. Hébrard (1990) expõe, ainda, que no período entre os 

séculos XVI a XVIII, “[...] não existiu, nem existe hoje, no campo das disciplinas 

universitárias, ao lado da matemática e da geografia, um campo de estudos cujo objeto 

específico fosse a leitura” (p. 65). Essas aprendizagens prévias foram progressivamente 

incorporadas à escolarização e legitimadas gradativamente pela escola. O autor (1990) 

observa que, antes de serem disciplinas escolares, o ler-escrever-contar eram atividades de 

profissionais que trabalhavam com o latim, língua que exigia uma longa familiaridade.  

Ao discorrermos sobre os saberes elementares, é imprescindível nos atentarmos para 

o fato de que eles são pré-requisitos de outras aprendizagens. Não obstante, não era somente a 

escola a responsável pela transmissão desses conhecimentos em outros momentos da história, 

pois os locais em que eles eram ensinados eram tanto não escolares, quanto escolares. Desta 

forma, pesquisas mostraram que as práticas de leitura passaram a compor o espaço escolar a 

partir do momento em que se expande o processo de escolarização, que ocorre por volta do 

século XIX na Europa. Antes se observou que esses saberes elementares (HÉBRARD, 1990; 

1999) eram aprendidos na família.  

Para Hébrard (1990), a difusão da leitura se estabeleceu a partir da necessidade de 

uma adequação da tradição cristã oral para a possibilidade de acesso à religião. É importante 

considerar também que o aparecimento de novos grupos de leitores em um território depende 

de numerosos fatores. Na própria França, local em que o pesquisador realizou alguns estudos, 

a expansão da leitura e escrita não foi um processo linear e homogêneo, é preciso avaliar 

diversos dados que colaboraram ou não para essa difusão. 

O século XVIII marcaria, por sua vez, momentos de diversas mudanças nas práticas 

de leitura. Em pesquisa de Abreu (1999) viu-se que a possibilidade de acesso a determinadas 

leituras dividiria grupos, pois “[...] dizia-se que os livros divulgavam ideias falsas, fazendo-as 

parecer verdadeiras, estimulando demasiadamente a imaginação, combatiam o pudor e a 

honestidade” (ABREU, 1999, p. 11). A autora cita que muitos movimentos de interdição da 
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leitura estiveram presentes na história e que esta prática não foi considerada, em todos os 

períodos históricos, algo benéfico e explica ainda, que no século XVIII, alguns autores 

afirmavam que a leitura poderia oferecer perigo inclusive para a saúde das pessoas, desde o 

esgotamento dos nervos até inconvenientes físicos.  

Chartier (1991b) também destaca que houve no século XVIII, uma ‘privatização da 

prática da leitura’, o que “[...] é incontestavelmente uma das principais evoluções culturais da 

modernidade (p. 126)”. Esta privatização possibilitou uma expansão da leitura silenciosa, mas 

não eliminou as práticas antigas de leitura em voz alta. O autor menciona que: “[...] ler em 

voz alta, para os outros ou para si mesmo, ler em grupos, ler por obrigação de trabalho ou por 

prazer são atos que não desaparecem com a revolução da leitura no silêncio e na intimidade” 

(CHARTIER, 1991b. p. 113). As bibliotecas também adotaram um modelo “silencioso” de 

leitura a partir da modernidade (CAVALLO & CHARTIER, 1998), pois poucos ruídos eram 

permitidos ao leitor naquele espaço. 

No século XVIII ocorreu ainda um crescimento da produção de livros e a ampliação 

de bibliotecas, momento em que Chartier (1999a) chamaria de ‘segunda revolução da leitura’. 

Essa ampliação expressiva da produção e das possibilidades de leitura se expressou em países 

como a Alemanha, a Inglaterra, a França e a Suíça e levou ao “[...] desenvolvimento de novos 

gêneros textuais e novas práticas de leitura” (CHARTIER, 1999a, p. 24). Essas novas 

possibilidades se apoiaram em diferentes circunstâncias:  

 

Crescimento na produção do livro, que triplicou ou quadruplicou entre o início do 

século e os anos 80, a multiplicação e transformação dos jornais, o triunfo dos livros 

de pequeno formato e a proliferação de instituições [...]. (CHARTIER, 1999a, p. 24)  

 

Estas instituições possibilitaram o acesso aos livros sem precisar comprar, ou seja, 

eram sociedades de leitura, bibliotecas de empréstimo e clubes do livro, que facilitaram a 

leitura naquele período. 

Com a possibilidade de ler mais textos e a diversificação de materiais impressos, 

alguns leitores passaram de uma leitura intensiva para uma leitura extensiva, ou seja, “[...] os 

leitores tradicionais tinham acesso a um conjunto de livros fechados e limitados, os quais 

eram lidos e relidos, memorizados e recitados, possuídos e transmitidos de uma geração para 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 559 

outra” (CHARTIER, 1999a, p. 25) e a partir de então começaram a ter uma relação “[...] mais 

irreverente e desprendida” (CHARTIER, 1999a, p. 25) com a leitura, mas um estilo de leitura 

não excluiu o outro.  

Observou-se desta maneira que a leitura nem sempre apresentou o mesmo valor e as 

mesmas formas, demandando sempre a percepção de que tanto os leitores quanto as formas e 

objetos de leitura tomaram sentidos diferentes, em diferentes tempos e espaços. No século 

XIX, segundo Chartier (1999a), ocorreu outra “revolução da leitura”, com a ampliação dos 

leitores e a entrada de novas categorias (mulheres, crianças, trabalhadores) que foram 

apresentados à cultura impressa. Ao mesmo tempo, “[...] a industrialização da produção de 

impressos trouxe novos materiais e modelos para a leitura” (CHARTIER, 1999a, p. 26).  

Já a partir do século XX “[...] imagina-se que a leitura, revestida de uma aura 

positiva, é capaz de proporcionar os mais variados benefícios: tornar os sujeitos mais cultos e, 

por consequência, mais críticos, mais cidadãos, mais verdadeiros” (ABREU, 1999, p. 10), o 

que traz a ideia de leitura como algo indispensável. Os programas de incentivo à leitura e as 

propostas que tentam aproximar os alunos desta prática foram fortemente apoiados. Chartier 

& Hébrard (1995) asseveram que, no século XX houve uma necessidade de se referendar a 

leitura como algo muito benéfico, ao contrário de outros momentos da história, em que a 

prática era privativa de algumas comunidades de leitores.  

Na época contemporânea, Chartier (1999a) identifica uma nova revolução, que muda 

não só o suporte dos textos, mas também a forma de os leitores lidarem com a leitura, que é o 

mundo dos textos eletrônicos. O historiador sinaliza para essa nova forma de leitura, 

alertando-nos para o fato de que não deve ser uma forma de “[...] implicar o rebaixamento, o 

esquecimento ou, pior ainda, a destruição dos objetos que encarnaram, e encarnam, 

originalmente os trabalhos do passado e do presente” (1999a, p. 30). Para o autor, antes de 

qualquer coisa, é preciso que, mesmo com a revolução do livro eletrônico, as bibliotecas 

possam “colecionar, proteger, inventariar e, finalmente, tornar acessível a herança da cultura 

escrita” (CHARTIER, 1999a, p. 30).  

As incoerências do acesso, no entanto, continuam, e se há uma revolução do suporte, 

ele nem por isso está acessível a todos. Para Chartier (2001b, p. 72): “Neste mundo universal 

há um risco de que aumentem as distâncias entre os que manejam o novo tipo de comunicação 
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e os que estão fora [...]”. Assim, apesar de todos os suportes disponíveis, a impressão de 

volumosas quantidades de livros, jornais e revistas, a época contemporânea convive com os 

discursos do baixo desempenho em leitura, a falta de “boas” leituras, que se aproximam dos 

discursos do final do século XIX até meados do século XX na França, quando se reclamava: 

“os franceses não leem”.  

No Brasil, os discursos de baixa frequência de leitura são apregoados na mídia, na 

escola e em diversos segmentos, que sob a pretensa ilação de formação de leitura, anunciam 

programas de incentivo220. Britto (2003) ao analisar a pesquisa do INAF (Índice Nacional de 

Alfabetismo Funcional) no Brasil, realizada pelo Instituto Paulo Montenegro e pela Ação 

Educativa, em 2001, revelou que apesar da leitura ser considerada um valor, os dados não são 

nada estimulantes, pois mostram que há uma estreita correlação entre alfabetismo e condição 

social, pois “enquanto apenas 14% dos sujeitos das classes D e E estão enquadrados no nível 

mais alto de alfabetismo (nível 3), 58% dos sujeitos das classes A e B localizam-se neste nível 

[...] (BRITTO, 2003, p. 54)”. 

Embora haja um reconhecimento do valor da cultura escrita, os dados mostram que 

há diferenças significativas no acesso aos objetos destas práticas, uma vez que: 

 

[...] do total da amostra, apenas 17% responderam que costumam utilizar o 

computador, sendo que 57% dos indivíduos das classes A e B fazem isso, contra 

apenas 5% das classes D e E [...]. Também a leitura frequente de jornal reforça essa 

análise: 66% das classes A e B contra 24% das classes D e E afirmam ler jornal pelo 

menos uma vez por semana [...]. Deve-se lembrar que a leitura do jornal implica 

investimento financeiro ou frequência a lugares em que o jornal esteja disponível 

(BRITTO, 2003, p. 54). 

 

As dificuldades decorrentes do acesso, inclusive às bibliotecas públicas, também são 

ressaltadas na pesquisa, além de dados sobre a participação política dos entrevistados. Desta 

maneira, os dados revelam que há diferenças significativas no acesso a esta cultura, 

especialmente pelas camadas populares, para quem a escola ainda é um dos espaços de 

socialização cultural.  

 

                                                                 
220

 Util izamos o termo incentivo (grifo nosso) para destacá-lo, uma vez que muitos projetos e programas de 

incentivo à leitura não tocam em uma questão fundamental, que é a cultura que se constrói em relação aos 
espaços de leitura, bem como a mediação didática nestes espaços.  
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3 A (S) CULTURA (S) EM BIBLIOTECAS ESCOLARES: ENTRE O DESCARTE E A 

CONSERVAÇÃO DE FONTES DOCUMENTAIS 

 

A história das bibliotecas não foi tão ignorada como se parece acreditar. O 

historiador Battles (2003) registra momentos de verdadeiro “tumulto” no que ele considera a 

“conturbada história” destes espaços. Desde a biblioteca de Alexandria até outros momentos 

da história, as bibliotecas tiveram interdições, controles, até se tornarem espaços mais amplos 

e abertos ao público em geral. Ainda assim, a censura atuou em diversos períodos para 

interditar aos leitores as obras consideradas “proibidas”.  

Cavallo e Chartier (1998) destacam que as práticas de leitura foram se alterando, 

bem como os ambientes das bibliotecas, que passaram de espaços de “guarda de livros” a uma 

nova redefinição, principalmente quando a biblioteca saiu do silêncio do monastério para se 

tornar urbana e exercer novas funções, como o empréstimo das obras. Com as mudanças e 

descobertas compreendidas entre 1800 e 1900, no campo da ciência e da cultura, a 

humanidade experimentou avanços consideráveis, o que impactou também no papel da leitura 

e das bibliotecas (KLEBIS, 2006). Para Klebis (2006, p. 72) “a biblioteca do século XIX é 

fruto dessas múltiplas heranças que se acumularam desde Alexandria”. 

No Brasil, estudos mostraram que os jesuítas trouxeram os livros que circularam nos 

conventos no período colonial, no entanto o momento mencionado foi de grande censura, pois 

qualquer edição dependia de autorização episcopal e havia uma grande lista de obras 

consideradas proibidas (MILANESI, 1985). Com a expulsão dos jesuítas em 1759, as 

bibliotecas dos religiosos permaneceram no país, mas vários materiais se perderam pela falta 

de conservação.  

A chegada de D. João VI ao Rio de Janeiro “[...] provocou profundas mudanças no 

país. Com os tesouros da corte, o rei incluiu em sua frota um precioso carregamento: a 

Biblioteca Real” (MILANESI, 1985, p. 29). Essa Biblioteca, mais tarde foi aberta ao público 

e constituiu o acervo básico da conhecida Biblioteca Nacional. Com a Independência, 

ampliaram-se as bibliotecas, mas ainda no início do século XX “[...] o índice de alfabetizados 

não chegava a 30%” (MILANESI, 1985, p. 31), o que preocupava intelectuais e educadores. 
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Klebis (2006, p. 74) destaca que:  

 

A partir da segunda metade do século XIX, começam a surgir por todo o Brasil 

diversas bibliotecas, gabinetes e sociedades de leitura, a maioria desses espaços 

constituídos através de doações de comerciantes e “senhoras” de famílias da elite 

brasileira.  

 

Já as bibliotecas escolares surgiram a partir da criação das escolas normais, entre o 

final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Uma dessas primeiras bibliotecas 

foi a da Escola Estadual Caetano de Campos, na cidade de São Paulo, inaugurada em 1925 e 

reinaugurada em 1936, ligada aos princípios da Escola Nova (KLEBIS, 2006). A criação 

destas bibliotecas estava ligada aos princípios republicanos e a ideia de transformação social. 

Assim, nos questionamos: no século XXI, qual a cultura incorporada pelas bibliotecas 

escolares no Brasil? Quais são suas heranças e subversões? Será que as bibliotecas escolares 

incorporaram também uma cultura de censura? Ou de abertura para os leitores? Para elucidar 

estes aspectos, conjecturamos compreender melhor as discussões sobre cultura escolar.  

Os debates sobre cultura escolar foram intensificados no Brasil a partir da década de 

1990, com a publicação dos trabalhos dos historiadores Chervel (1990), Forquin (1993), Julia 

(2001), entre outros. Em Silva (2006, p. 201) podemos observar que “os trabalhos sobre 

cultura escolar surgiram nos anos de 1980, mas a ideia de uma cultura escolar se fortaleceu nos 

anos de 1990, apresentando atualmente diferenciadas tendências investigativas”. Algo que está 

sempre presente nos estudos sobre essa questão é a superação da ideia da escola como local 

que apenas reproduziria a cultura de fora.  

Há nos trabalhos sobre as práticas culturais a compreensão de que a escola também é 

um local de produção, por meio de saber próprio, construído na própria instituição, e que 

inclusive, pode extrapolar os muros da escola. Assim, não se pode considerar a cultura escolar 

como “simples reprodutora, tão pouco refratária a mudanças” (SILVA, 2006, p. 207), mas sim, 

com uma identidade singular, “fundada em uma infinidade de práticas adaptadas a situações 

sempre renovadas, sem nunca se constituir em princípios explícitos (SILVA, 2006, p. 207)”. 

Pesquisadores como Faria Filho et. al. (2004, p. 151) evidenciaram que o estudo da 

dinâmica da cultura escolar, permitiu aos estudiosos brasileiros “perceber os constrangimentos 

sociais e escolares a que os sujeitos escolares estão submetidos [...]”. No entanto, é possível 
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destacar também “as artimanhas criativas postas em ação por estes mesmos sujeitos para dar 

conta de dar sentido às suas ações e, de uma forma geral, à própria escola” (FARIA FILHO 

ET. AL. 2004, p. 151).  

Observa-se, desta maneira, que a cultura escolar, não pode ser desvinculada da cultura 

mais ampla. Em Pessanha, Daniel e Menegazzo (2004) podemos notar que apesar de 

considerar que há uma especificidade na vida interna da escola, o uso da expressão cultura 

escolar não sugere considerar a existência de uma cultura oposta ou desvinculada da cultura da 

sociedade. 

É neste contexto de produção de uma cultura própria que a biblioteca escolar se 

encontra, permeada também por ideias, valores e concepções de seus agentes em um tempo e 

espaço específicos. Como destaca Fragoso (2002, p. 126) “a situação da biblioteca escolar é 

reflexo do contexto em que ela tem existência, qual seja, o da educação”. Assim, não se pode 

desconsiderar o lugar ocupado pela educação e pela cultura em nosso país, fruto da falta de 

continuidade das políticas e do descaso com as ações culturais.  

Para Klebis (2006, p. 80-81) as bibliotecas “sintetizam essas muitas vertentes 

herdadas ao longo dos séculos, de modo que as imagens que as representam hoje incorporam 

traços muitas vezes indiscretos dessa herança cultural milenar que faz da biblioteca um espaço 

plural [...]”. Pode-se afirmar que herdaram questões múltiplas, mas que sofreram também as 

adaptações e o contorno da cultura escolar. Em suma, esses espaços:  

 
[...] confluem diferentes modelos arquitetônicos e funcionais; diversas formas de 

organização, disposição e circulação de acervos, variadas condutas e posturas de 

bibliotecários e consulentes; múltiplas práticas de leitura e infinitas possibilidades de 

relacionamento entre leitores e livros (KLEBIS, 2006, p. 81). 

 

A falta de implementação de políticas efetivas e permanentes de melhoria desses 

espaços no Brasil fez com as reclamações e denúncias sobre a baixa leitura e a precariedade 

do acesso ao livro fossem evidenciadas na mídia e na produção acadêmica. Como ressalta 

Lacerda (2007), às camadas populares ainda é reservada uma leitura instrumental, deixando-

se de lado, a leitura como forma de ampliação do universo cultural e de entretenimento.  

Ao investigar as bibliotecas escolares, busca-se reconstituir uma história desses 

espaços por meio dos objetos materiais da cultura escolar, tanto aqueles que são conservados, 
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como aqueles que são descartados, uma vez que nos descartes também encontramos a 

valoração de aspectos da cultura escolar. Como esclarece Julia (2001, p. 15): “A história das 

práticas culturais é, com efeito, a mais difícil de se reconstruir porque ela não deixa traço: o 

que é evidente em um dado momento tem necessidade de ser dito ou escrito?”. As pesquisas 

desse historiador na França mostraram que nem sempre os trabalhos escolares foram 

preservados e sequer eram vistos como “importantes” fontes para o trabalho historiográfico.  

Há de se ponderar que a partir da renovação histórico-metodológica da “Nova 

História”, engendrada pelo movimento da Escola dos Annales221, houve uma criticidade em 

relação às fontes e a materialidade dos objetos que demonstrariam as práticas culturais nos 

diferentes espaços sociais, inclusive na escola. Para Julia (2001, p. 15), “Poderíamos pensar 

que tudo acontece de outra forma com a escola, pois estamos habituados a ver, nesta, o lugar 

por excelência da escrita. Ora, os exercícios escolares escritos foram pouco conservados [...]”. 

Dir-se-ia que até certo período da história houve um descrédito em relação a essas fontes, que 

eram descartadas com o passar dos anos.  

Com essas novas abordagens, os materiais escritos e outras fontes produzidas na/pela 

cultura escolar foram consideradas para o estudo das práticas culturais. No entanto, entre as 

múltiplas heranças que se perpetuaram nas bibliotecas escolares, se destaca o pouco valor 

dado aos objetos documentais, além da destruição do patrimônio cultural. No entanto, é 

importante para o campo da história da educação no país, considerar especialmente, os 

arquivos escolares como fontes privilegiadas de conhecimento e recomposição de memórias e 

histórias. Assim:  

 
É inegável que a dispersão e a destruição dos acervos escolares ainda é recorrente, 

mas é a nossa própria utilização dos registros que as escolas guardam, mesmo que 

lacunares, que vai, ao mesmo tempo, ajudando a forjar e a espalhar a consciência da 

sua importância junto às instituições que os portam (NUNES, 2010, p. 12). 

 

                                                                 
221 A expressão “a nova história” é mais bem conhecida na França. La nouvelle histoire é o título de uma coleção 

de ensaios editada pelo renomado medievalista francês Jacques Le Goff. Le Goff também auxiliou na edição 

de uma maciça coleção de ensaios de três volumes acerca de “novos problemas”, “novas abordagens” e 

“novos objetos”. Nesses casos está claro o que é a nova história: e uma história made in France, o país da 

nouvelle vague e do nouveau roman, sem mencionar la nouvelle cuisine. Mais exatamente, é a história 

associada à chamada École des Annales, agrupada em torno da revista Annales: économies, societés, 
civilisations (BURKE, 1992, p. 2).  
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Simões (2012), ao comentar a produção e os usos das fontes, no Espírito Santo, 

destaca o que muitos estados brasileiros vivenciam: “[...] a precariedade da preservação das 

fontes, a escassez de produções historiográficas sobre a educação no Estado e os desafios 

teórico-metodológicos do entrecruzamento de fontes plurais [...]” (p. 221-222). A grande 

relevância das fontes documentais para o campo da história e, consequentemente, para o da 

história da educação, não inviabiliza a pluralidade de materiais a serem pesquisados. A 

definição de quais fontes e de como as utilizar, eis o que é apreciado mediante o objeto de 

pesquisa e as questões teórico-metodológicas de cada trabalho.  

Há que se considerarem ainda as condições de materialidade tanto das fontes de 

pesquisa, e, em especial, a precariedade das bibliotecas escolares no Brasil, que são 

“sobreviventes” em espaços mal iluminados, sem ventilação, apertados.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se, neste trabalho, realizar algumas considerações sobre o trabalho de tese 

intitulado: “Dos armários de livros às bibliotecas escolares: cultura escolar em Naviraí-MS 

(1986-2010)”. Ainda que tenha sido realizado previamente um levantamento das 

possibilidades para a investigação de práticas de leitura de obras literárias em bibliotecas 

escolares públicas deste município, isso relativo ao período de 1986-2010, o contato direto 

com as fontes, as dificuldades de preservação do patrimônio histórico, o descarte de 

determinados materiais, todas estas foram questões que se colocaram como empecilhos para o 

trabalho de pesquisa. 

A partir do levantamento preliminar de fontes e no decorrer do trabalho de 

catalogação, durante o ano de 2015, foi constatado que as bibliotecas escolares pesquisadas 

em Naviraí/MS (sete das dez existentes) ainda não têm um sistema informatizado para 

cadastro dos acervos de textos literários. Com isso, os livros e/ou as fichas de empréstimo de 
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livros com o passar dos anos são descartados (são conservados apenas os livros Tombo222, em 

que são registrados os livros recebidos).  

Infelizmente, o que encontramos inicialmente na catalogação de fontes documentais foi 

o descarte de parte considerável de materiais da cultura escolar que contariam um pouco da 

história e memória das bibliotecas escolares em Naviraí-MS. Isto se deve à falta de espaço 

para a guarda desses registros e a não valoração desses objetos materiais, o que demonstra 

uma cultura escolar em que a biblioteca escolar ainda não é considerada como espaço 

privilegiado de preservação da cultura.  

Compreendeu-se, por meio do estudo parcial de tese, que mesmo os descartes de 

materiais escolares determinam aspectos da valoração ou não de objetos e de práticas 

culturais, o que configuraria uma cultura escolar marcada pela singularidade de cada espaço e, 

ao mesmo tempo, permeada pelos valores, ideias e concepções de uma sociedade em uma 

determinada época.  
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POVOADOS MISSIONEIROS (1588-1767): A CATEQUIZAÇÃO E A 

EDUCAÇÃO ESTIVERAM AMPARADAS NA UTILIZAÇÃO E NA 

PRODUÇÃO DE IMAGENS, PINTURAS, PROCISSÕES, 

FESTIVIDADES, TEATROS, CANTOS, DANÇAS 
                                                                                                                     

                                                                                             Jeanne do Amaral Perez (UFMS)223 

Silvino Aréco (UFMS/CPNV)224 

 

RESUMO: O objeto do artigo é analisar como foi implantada a cultura ocidental nas 

reduções jesuíticas do Paraguai. O objetivo geral foi fazer uma breve análise de como se deu 

as atividades educacionais, culturais e econômicas nas reduções. As opções teóricas e 

metodológicas estão fundamentadas no materialismo histórico e dialético objetivando conferir 

historicidade ao objeto, buscando-se fugir da abordagem dominante. Ao dar historicidade ao 

objeto impôs a esta análise desvendar as contradições e os antagonismos resultantes da 

conquista europeia. E consequentemente descrever as particularidades destas. A pesquisa foi  

fundamentada na coleta de dados em fontes documentais e bibliográficas.  Ao trabalhar as 

diferentes formas das relações que foram instituídas nos empreendimentos jesuíticos pudemos 

elucidar a herança dessa ordem religiosa católica na disseminação da cultura ocidental, 

imprescindível para a reprodução das relações sociais do modo de produção capitalista na 

época moderna.  

 

PALAVRAS- CHAVE: Companhia de Jesus, Instituições Religiosas, Educação.       

 

1 INTRODUÇÃO                                                                               

 

O objetivo deste artigo é fazer uma breve análise de como se deu as atividades 

educacionais e catequéticas nas reduções jesuíticas do Paraguai. A delimitação temporal 

abrangeu desde a chegada dos jesuítas no Paraguai 1588, até a sua expulsão das possessões 

espanholas em 1767. A delimitação espacial do estudo se prendeu à Província do Paraguai. A 

opção teórico-metodológica visou conferir historicidade ao objeto, buscando-se fugir da 
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abordagem dominante. Ao dar historicidade ao objeto impôs a análise desvendar as 

contradições e os antagonismos resultantes da conquista europeia. E consequentemente 

descrever as particularidades destas relações nas reduções jesuíticas do Paraguai. A pesquisa 

foi efetivada em fontes primárias e secundárias. O artigo está estruturado em uma introdução, 

onde apresentamos o tema, a metodologia utilizada. Subdividimos o artigo em dois tópicos. 

No primeiro tópico fazemos uma reconstituição histórica da chegada dos primeiros jesuítas ao 

Paraguai, entre os anos de 1588 a 1615. No segundo tópico descrevemos os povoados 

missioneiros (1588-1767), e como foi efetivada a catequização e a educação, destacamos que 

estiveram amparadas na utilização e na produção de imagens, pinturas, procissões, 

festividades, teatros, cantos, danças. Nas considerações finais destacamos que naquele 

contexto social e histórico a síntese do encontro de duas culturas distintas (Guarani e 

Europeu) resultou em uma produção social com características particulares no Paraguai 

Colonial, inseridos no caráter universalizante de acumulação primitiva do capital. 

 

2 OS PRIMEIROS JESUÍTAS NO PARAGUAI E AS REDUÇÕES INDÍGENAS 

 

De acordo com Meliá (2004), os franciscanos foram os primeiros organizadores de 

reduções no Paraguai, entre os anos de 1580 a 1615. Frei Luís de Bolaños e Frei Alonso 

Buenaventura foram os protagonistas desse audacioso empreendimento. Os primeiros jesuítas 

que chegaram ao Paraguai em 1588 vieram do Brasil, a pedido do Bispo Alonso de Guerra. 

Eram os seguintes jesuítas: P. Leonardo Armini, Juan Saloni, Tomás Fields, Manuel Ortega e 

Esteban Grao, que se juntaram aos Padres Francisco de Angulo e Marcial de Lorenzana, 

vindos do Peru. Os missionários iniciaram a sua pregação entre os indígenas e brancos em 

Assunção, no Guairá, Villarica, Ciudad Real, chegando até Xerez na Província do Itatim. O 

padre Ortega recebeu as primeiras doações de terras em 1594, efetivadas pelo tenente General 

do Guairá Rui Diaz Gusman, terras na província de Villarica. Os jesuítas tomaram posse das 

terras em 20 de julho de 1595 na presença do Alcaide Ordinário e do Escrivão da Vila. Em 

1604 foi criada a Província Jesuítica do Paraguai e desde então cresceu a influência dos 

missionários no Paraguai. A Companhia de Jesus buscou imprimir estrutura e organização, 

formulando um projeto amplo e abrangente. Projeto que contemplava todas as dimensões da 
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vida humana, social, política, cultural e, principalmente, religiosa. Para a fundação de uma 

redução, os jesuítas faziam a escolha dos lugares mais elevados e de fácil defesa para se 

estabelecer. Com alguns índios, iniciavam as plantações e as construções e quando já estavam 

estabelecidos, vinham as famílias. 

De modo geral, a redução possuía uma praça como centro e a igreja como prédio mais 

importante. A redução procurava produzir uma nova espacialidade social. Seguiam, quase 

sempre, a mesma forma de urbanização, delimitando o espaço físico com a intenção de 

introduzir os índios aos novos códigos sociais da sociedade que estava se instituindo. Nas 

reduções, eram demarcadas, como salientamos anteriormente, em primeiro, a igreja e a praça 

central e, a partir desse núcleo, traçavam-se as demais construções. Havia a sede 

administrativa, denominada cabildo, a escola, o refeitório, as casas para as famílias, as 

oficinas, o refeitório, o cotiguaçu (uma casa especial, destinada às viúvas, às mulheres 

sozinhas e aos órfãos), a hospedaria e, ainda, a horta e o pomar, chamados “quinta”. Este 

conjunto de construções formava uma vila, a partir da visão organizativa europeia. 

Furlong (1933) descreve que foi estabelecida uma intercomunicação entre todas as 

reduções; os rios eram munidos de pontes ou canoas e balsas para o transporte. Abriam-se 

estradas e, a cada cinco léguas, era exigida a construção de uma capela provida de dois 

aposentos e alguma casa de índios, que agradavam e acolhiam os transeuntes. Furlong 

esclarece que desde a vitória de Mbororé, as reduções jesuíticas mantinham guarnições de 

fronteira e comunicações fluviais e terrestres entre si, como estratégia de defesa. Em diversas 

reduções, no alto da torre da igreja, giravam espelhos solares. Desempenhavam o papel de 

foto-telégrafo, como válidos instrumentos convencionais de intercomunicação entre as 

reduções vizinhas. Foi neste espaço social que ocorreu com uma configuração particular toda 

a produção cultural dos povoados missioneiros do Cone Sul da América Latina. O período 

que compreende todo este processo envolve os séculos XVI a XVIII, aproximadamente 160 

anos, sendo que o período áureo dos trinta povos missioneiros vai de 1682 a 1767. No 

Paraguai, situavam-se as seguintes reduções: Santo Inácio-Guaçu, Cosme Damião, Trindade, 

Jesus, Santa Rosa, Encarnação, São Tiago Apóstolo, Nossa Senhora da Fé. 
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Na Argentina atual: Santo Inácio Mini, Santa A’na, Loreto, Candelária, Corpus 

Christi, Conceição, São Carlos, São José, Apóstolos, Santa Maria Maior, São Xavier, 

Mártires, São Tomé, Japeju e Santa Cruz. 

No atual Rio Grande do Sul (Brasil), estavam localizadas as seguintes reduções: São 

Francisco de Borja, São Nicolau, Bispo, São Luiz Gonzaga, São Lourenço, Mártir, São 

Miguel Arcanjo, São João Batista e Santo Ângelo Custódio. 

Estas reduções mantinham uma inter-relação e uma intercomunicação constante. 

Havia, ao mesmo tempo, intercâmbio comercial e cultural recíproco. Fazendo parte de uma 

complexa organização denominada de Trinta Povos das Missões da província jesuítica do 

Paraguai. É importante descrever o processo enfatizando as atividades culturais dentro da 

redução, envolvendo tanto a educação assistemática, a catequese e a educação escolar. 

 

3 A CATEQUIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO ESTIVERAM AMPARADAS NA 

UTILIZAÇÃO E NA PRODUÇÃO DE IMAGENS, PINTURAS, PROCISSÕES, 

FESTIVIDADES, TEATROS, CANTOS, DANÇAS 

 

O primeiro processo que apresentaremos será de como se deu a síntese dialética da 

cultura guarani ao se fundir com a “cultura das imagens” trazida pelos colonizadores e 

jesuítas e, consequentemente, descrever os artefatos que constituíram o signo das expressões 

“artísticas” e educacionais no espaço social da redução. 

No período pré-colombiano, a expressão da arte guarani se realizava na cestaria, na 

cerâmica e na pintura corporal. O acervo “artístico” do guarani originário, no espaço social da 

redução, passou por significativos acréscimos com a feitura de imagens. Hoje, ainda se 

encontram os remanescentes arqueológicos dos antigos povoamentos. Custódio (2000, p. 19) 

afirma que “o espírito barroco missioneiro que restou deste grande naufrágio, material e 

ideológico, impressiona a quantos puderem passar por lá. São anjos, arcanjos, querubins, 

santos e índios. Cedro e arenito. Terra vermelha, fumaça, estrelas do sul...”. 

A maioria das imagens missioneiras guarani é de autoria desconhecida. Charlevoix 

(1913) afirma que os jesuítas orientavam os indígenas nas oficinas de arte, além de talhar 

algumas peças por inteiro. As figuras eram talhadas em madeira, que depois eram 
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policromadas. Seep (1980) revela que os altares, também em madeira, eram coloridos e 

dourados, decorados com pilastras, flores e santos. 

As imagens serviam como elementos educativos e catequéticos. O caráter didático da 

arte historicamente apareceu na Idade Média, como forma eficiente de ensinar a religião. No 

período barroco, houve uma revalorização da imagem religiosa, como forma pedagógica de se 

referir às pessoas. Portanto, os jesuítas introduziram no espaço reducional, novas formas de 

expressão cultural, até então desconhecidas pela sociedade guarani. Objetivando o sucesso da 

catequese, as novas formas de expressão foram usadas como formas de persuasão. E para que 

os indígenas compreendessem os conceitos abstratos que as expressões continham, foi 

necessário introduzir o processo educativo. 

Logo, catequização e educação estiveram amparadas na utilização e na produção de 

imagens, pinturas, procissões, festividades, teatros, cantos, danças, enfim, tudo o que pudesse 

ser exteriorizado, visível e palpável. 

Na síntese da cultura guarani com o processo de catequização, produziu-se no espaço 

social da redução um novo acervo de representações de signos conduzidos habilmente pelos 

jesuítas. As imagens religiosas foram importantes instrumentos à disposição dos jesuítas no 

trabalho de catequização dos guaranis reduzidos. Com isso, aparecem “santos” ligados ao 

cotidiano do homem comum, proporcionando um contato mais “direto com Deus”. 

Haubert (1990) descreve que nas reduções jesuíticas, o ano era naturalmente marcado 

por festas religiosas e civis. As celebrações possuíam uma particularidade notável que se 

manifestavam pelo fervor religioso e, também, pelo esplendor da cerimônia. Exemplo 

elucidativo apresentado por Haubert (1990), é que durante o período de Quaresma, as quartas 

e sextas-feiras à noite, após a missa, os homens e os meninos se entregavam à flagelação 

pública. 

A procissão da quinta-feira “santa” era feita à moda espanhola. Compreendia a reunião 

de trinta crianças ou mais. Cada criança era escoltada por dois homens, que carregavam 

tochas de fogo em suas mãos. A criança carregava a representação de um instrumento que 

fora utilizado na “Paixão de Cristo”. Após a realização dos eventos religiosos, se utilizavam 

do toque de trombetas, terminando os espetáculos com a lamentação das mulheres e as 

flagelações dos homens. Haubert (1990, p. 233) afirma que: “As manifestações de dor 
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aumentavam na sexta-feira santa. Quando do relato da Paixão, o sofrimento dos índios é 

tamanho que, ao ver suas lágrimas, o padre muitas vezes não consegue conter as suas e é 

obrigado a interromper o sermão”.  

As expressões catequéticas, também, se manifestavam nas procissões. Havia a 

construção de todo um simbolismo nos eventos, que se materializava na utilização do fogo, 

com enormes tochas que os indígenas carregavam e, também, nas grandes cruzes de madeira. 

Expressões simbólicas do processo de instituição do imaginário social cristão. A sexta-feira 

“santa” era a expressão do sofrimento. Já o sábado de “aleluia” ganhava uma nova 

configuração, assim descrita por Haubert (1990, p. 276): No sábado de aleluia, o fuego nuevo, 

o “fogo novo”, é aceso diante do pórtico da igreja, e é aspergido e abençoado pelo padre; cada 

fiel leva um tição para casa. No dia de Páscoa, os fiéis vão à igreja toda iluminada e decorada 

com guirlandas, ao som de flautas e tambores. A alegria explode em cânticos. 

Os exemplos, apresentados por Haubert (1990), descrevem a estratégia catequética dos 

jesuítas, assim como também reconhece a participação efetiva da Igreja Católica. Os concílios 

da Igreja Católica foram sempre enfáticos quanto à importância da veneração das imagens e 

dos rituais religiosos, como as procissões e a comemoração dos “santos padroeiros”. Os hinos 

litúrgicos, a veneração dos santos, a harmonia dos sinais de celebração religiosa, a prédica dos 

padres durante a missa, tinham a intenção de gravar na memória dos guaranis a prática do 

cristianismo. Todas essas expressões confirmam que a prioridade dentro do espaço social da 

redução era a instituição dos códigos sociais da sociedade dominante. Neste processo, as 

procissões exerceram um papel fundamental no cenário barroco contra reformista. Os eventos 

desta natureza eram sistemáticos e acompanhados de grandes preparativos, mobilizando todos 

os habitantes da redução e atraindo participantes de outras reduções. 

As procissões, as festas religiosas, a produção e a utilização de imagens, nas reduções, 

foram atividades em que se ocuparam os guaranis. Percebe-se, através dos registros dos 

jesuítas, a importância do uso das imagens como forma de persuadir os índios a participar 

frequentemente dos rituais sacros e as orações, seja pela beleza externa dessas imagens, seja 

pela expressão da hegemonia que elas representavam. As imagens eram usadas na catequese e 

na educação como marcas distintivas da sociedade dominante. Ela reforçava a pregação e a 

práxis cotidiana do empreendimento jesuítico. A utilização de imagens com esse propósito 
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pode ser reconstituída historicamente. A Igreja Católica, desde o Concílio de Nicéia II, passou 

a afirmar o valor das “imagens sagradas”. Durante a Idade Média, usou-a em profusão com o 

sentido catequético. 

Grande parte das igrejas europeias tinha os seus vitrais, as suas portas laterais e suas 

portas principais esculpidas com temas bíblicos, e as laterais dessas igrejas eram decoradas 

com imagens de “santos”. Nas reduções da Província Jesuítica do Paraguai, o barroco 

jesuítico ganhou uma configuração particular, que se materializou mesclada à flora e à fauna 

locais. As flores nativas, os frutos da região, os animais empalhados, ocuparam espaço na 

decoração das igrejas. Nesta perspectiva, ocorreu a síntese da cultura guarani com as 

possibilidades tecnológicas advindas da Europa. Nas reduções, os guaranis passaram a 

trabalhar com materiais que exigiam uma técnica mais apurada, como, por exemplo, a 

aplicação de cor dourada nas imagens, a confecção de alfaias, utilizando instrumentos de 

trabalho delicados e precisos. Logo, a arte foi meio de imposição, propaganda, pregação 

catequética e educativa, no Cone Sul da América Latina. As manifestações artísticas e 

culturais se davam em diversos campos: produção de imagens, procissões, festas. Nas festas e 

celebrações religiosas, eram representadas peças teatrais, que tinham como roteiro as 

representações bíblicas. 

De modo geral, a redução possuía uma praça como centro e a igreja como prédio mais 

importante. 

Na praça, desenvolvia-se a maior parte das atividades sociais, como as festas, 

procissões, teatro e outras atividades. Como não existiam locais específicos, destinados às 

representações teatrais, estas aconteciam nas praças, nas ruas e dentro dos colégios e igrejas. 

Kostianovsky (1999) descreve que os jesuítas recebiam, entre os ensinamentos de sua ordem, 

orientações sobre técnicas teatrais, que consideravam mais eficazes e fascinantes para a 

catequese e para a educação, do que, por exemplo, os sermões. Os jesuítas começaram, então, 

a misturar os costumes, máscaras, pinturas e elementos do cotidiano indígena aos seus 

apólogos educativos, que teve como resultantes espetáculos quase sempre litúrgicos de cunho 

eminentemente epistolar.  

Nos espetáculos, revela-se a síntese e o antagonismo da cultura guarani e europeia. A 

expressão desse antagonismo se manifestava nos anjos e nas flores nativas, santos católicos e 
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bichos nativos, demônios e guerreiros. Além de figuras alegóricas como o “temor a Deus” e o 

“amor de Deus”, as personagens femininas (geralmente as “santas” da Igreja Católica) eram 

sempre interpretadas por homens travestidos, já que as mulheres eram terminantemente 

proibidas de participar das encenações. Para Furlan (1938), esta proibição era para “se evitar o 

excesso de entusiasmo entre os jovens”. 

Charlevoix (1747) afirma que boa parte das obras não era subscrevida, e pouco 

cuidado se dedicava à sua conservação, normalmente, eram os próprios religiosos que 

escreviam as peças, embora os índios tenham também escrito algumas peças. 

Os espetáculos teatrais eram geralmente auto sacramentais, apresentando os 

“mistérios” do catolicismo. Em geral, de acordo com Charlevoix, as peças continham 

conteúdo doutrinal ou eram de caráter “moralizante” e “edificante”, e eram divididas em dois 

tipos: as que eram feitas para as cerimônias religiosas e as representadas em ocasiões 

especiais, como visitas de bispos, superiores da ordem, entre outros. A canonização de Inácio 

de Loyola, em 1622, motivou a criação de textos que exaltavam a glória do novo “santo” e da 

Companhia por ele fundada. O aspecto importante das manifestações culturais foi a 

participação efetiva de toda a população das missões nas festas e na produção das 

representações teatrais. A participação guarani incorporou ao processo ritual da sua cultura 

ancestral. Os guaranis tradicionalmente se manifestavam através da dança em suas cerimônias 

prévias às guerras e à caça. No espaço social da redução, ocorreu a incorporação das 

manifestações lúdicas ao texto teatral europeu. Os jesuítas mantiveram e estimularam a dança, 

introduzindo-a aos poucos nas peças teatrais. Logo, a síntese por incorporação da dança e do 

canto guarani ganhou um significado cristão. Devido a esta configuração particular, as 

apresentações teatrais ganharam terreno no espaço social da redução, se constituindo como 

uma manifestação coreografada. 

Paralelamente ao teatro com finalidade de catequese e de doutrinação, os jesuítas 

mantinham uma atividade teatral em latim, praticada pelos alunos dos colégios da Companhia 

de Jesus. Furlong (1938) afirma que as peças teatrais eram sempre revestidas de valores 

morais, onde sobressaíam repertórios de acontecimentos ocorridos na metrópole ou na 

colônia. 
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As peças teatrais nos Colégios eram escritas pelos próprios estudantes, com auxílio 

dos padres, geralmente sendo realizadas com músicas e durava em torno de duas horas. A 

arte, portanto, foi um instrumental utilizado habilmente pelos jesuítas em seu 

empreendimento. Todo esse instrumental que fora introduzido pelos jesuítas no espaço social 

da redução, era desconhecido da cultura ancestral guarani, o que nos leva a refletir sobre o 

impacto da iconologia cristã incidindo sobre o imaginário social do guarani reduzido, como 

também sobre o aspecto técnico deste impacto. O fato de o guarani esculpir com novos 

instrumentos, usando gaivas e cinzel, provocou uma nova relação social, inseridos em uma 

nova forma de produção e reprodução de sua existência, provocando novas necessidades. 

Vale á pena ressaltar que a tecnologia simplesmente não produz relações sociais. Mas é sim, 

produzida por essas relações sociais. 

Temos, portanto, na própria gênese do processo de instituição das reduções, 

vinculada umbilicalmente com o processo colonizador, a instauração de práticas educativas. 

Seja a produção de imagens, a representação de peças teatrais ou a educação escolar – 

sustentadas por uma ortodoxia religiosa católica, dirigida sobremaneira às sociedades 

indígenas, desdobradas em diversas formas. 

Os jesuítas, desde a sua chegada à Província do Paraguai, começaram a ensinar a ler, 

a escrever, a contar e a cantar, como parte da estratégia de fazer com que os “gentios” 

aderissem à cultura europeia. Como afirma Meliá (Apud Emiri e Monsserat, 1989, p. 9): “De 

muitos e diversos modos conquistados, os povos indígenas são, afinal, conquistados pela 

escrita”. A Companhia de Jesus, dentre os vários interesses que permeavam a sua ação, 

ambicionavam a conversão dos silvícolas ao cristianismo, fazendo com que os guaranis 

reduzidos absorvessem os valores culturais da Europa. Na síntese, os jesuítas, por dominarem 

os códigos sociais instituídos pela sociedade dominante e contando com o apoio do Estado 

espanhol, exerceram o comando sobre as novas relações de produção social. Ao dominar a 

produção da base material, erigiu toda uma superestrutura: religiosa, jurídica, educacional e 

política, no espaço reducional, evidentemente, vinculadas umbilicalmente ao Estado espanhol. 

No espaço reducional, a cultura dominante impôs por rigor os seus fundamentos, isolando os 

opositores dessas novas relações, representados pelos xamãs e pelos caciques, criando, a partir 

da produção material, uma nova estratificação social na espacialidade reducional, sob a sua 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 578 

hegemonia. Contraditoriamente, a sociedade guarani, pelas condições históricas, entrou neste 

processo na busca pela sobrevivência física. 

Conhecedores profundos da flora e da fauna da região, possuidores da força de 

trabalho, com conhecimento empírico da produção regional e dos produtos da natureza, 

encontraram na espacialidade reducional a possibilidade de garantir a sua sobrevivência, 

protegidos do regime de “encomienda” e dos ataques dos bandeirantes, em “liberdade 

reduzida”. 

A partir das condições históricas, buscaram, no espaço reducional, sobreviver ao 

“cataclismo” que foi a invasão europeia. Neste processo, a Companhia de Jesus era a 

responsável perante o Estado espanhol, pela redução. Havia conquistado o monopólio sobre a 

utilização da força de trabalho dos indígenas que conseguissem agrupar em suas missões. 

Porém, neste novo empreendimento que estava se instituindo, o trabalhador deveria dominar 

os códigos sociais dessa nova sociedade. 

Portanto, era imperativo esse trabalhador ser cristão, frequentar o culto e a escola, ser 

monogâmico e, principalmente, dominar os novos instrumentos técnicos da produção: o 

arado, o machado, a serra, a tecelagem, o cavalo, etc. 

No espaço reducional, essas relações sociais produziram novos imperativos, que 

obrigaram os índios a realizar novos sacrifícios e novas inserções sociais, criando uma 

dependência em relação à produção material da redução, desviando-os para novas formas de 

deleite, arruinando a sua antiga organização política e econômica, esfacelando antigas 

instituições como o “xamanismo” e a dos “caciques hereditários”. 

As novas formas de deleite foram introduzidas pelos jesuítas, cujas primeiras 

preocupações referiam-se à segurança alimentar. Para tanto, de acordo com Furlong (1963), o 

padre Cristóvão de Mendonça introduziu o gado vacum, cavalos, ovelhas e animais 

domésticos. Também a agricultura foi metodicamente desenvolvida em Tupambaé 

(Propriedade de Tupã-Deus) e Amambaé (área designada ao cuidado de cada família). Após 

estruturar a base material, os jesuítas oriundos de diferentes nações europeias introduziram 

nas reduções as produções artísticas mais recentes de seus países. Toda essa eloquente 

produção funcionou como forma de aculturação, persuadindo os indígenas à aceitação dos 

valores culturais da sociedade dominante. O guarani reduzido foi arrebatado pelo poder das 
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imagens, pelo canto, pela música e pelos ritos religiosos (entre eles a ladainha e o sermão). A 

sociedade dominante, representada na figura dos jesuítas, ao criar uma força estranha sobre os 

guaranis, encontra, assim, satisfação para a escassez da Ordem. Marx (1978, p. 16) afirma 

que: 

 

No interior da propriedade privada [...] cada indivíduo especula sobre o modo de 

criar no outro uma nova necessidade para obrigá-lo a um novo sacrifício, para levá-

lo a uma nova dependência, para desviá-lo para uma nova forma de gozo e, com 

isso, de sua ruína econômica. Cada qual trata de criar uma força essencial estranha 

sobre o outro, para encontrar satisfação para seu próprio carecimento egoísta. Com a 

massa de objetos cresce, pois, o reino dos seus alheios ao qual o homem está 

submetido e cada novo produto é uma nova potência do engano recíproco e da 

pilhagem recíproca. 

 

A catequese dava sustentação à prática da exploração colonial. A religião por meio 

da catequese e da educação aparece desde o início com a retórica legitimadora da expansão 

colonial, que se apresentava como “conquista espiritual”; é junto ao papado que os reinos 

ibéricos, pioneiros da colonização e expansão, buscam autoridade para amenizar as disputas 

pela partilha do “Novo Mundo”; é deste processo que advém a legitimação de conquista. Na 

gênese do processo colonizador da Província do Paraguai, a instauração de práticas educativas 

foi sustentada por uma ortodoxia religiosa católica, dirigida sobremaneira às populações 

indígenas e desdobrada em diversas formas.  

O processo de implantação de aldeamentos e sistemas educativos que incluía a 

leitura e a escrita esteve desde o princípio sob o comando dos jesuítas. Este processo é 

destacado em inúmeras cartas destes. 

As artes são destacadas na correspondência do padre Betschon (Apud Quevedo, 

2000), afirmando que em todas as classes de ofícios (oficinas das missões) havia entre eles 

alguns notáveis artistas. As atividades artísticas foram amplamente desenvolvidas nas 

missões. 

O conjunto das obras permite analisá-las sob o prisma da arte guarani - missioneira, 

qual seja, as manifestações artísticas foram elementos importantes no processo de conversão 

dos indígenas, estando intimamente ligado à evangelização e à educação assistemática no 

processo reducional. A síntese do processo se revela no acervo das obras produzidas pelos 

indígenas e fundamentadas em modelos europeus, possuindo a técnica europeia aliada ao 
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espírito artístico e criativo do guarani, baseado nos paradigmas escolásticos em síntese com o 

humanismo. Os missionários concebiam a arte como uma virtude que se aplica ao fazer, 

atuando no sentido de uma repetição magistral de um modelo. No processo de evangelização / 

educação, os jesuítas partiam do pressuposto que as manifestações artísticas deviam ser um 

método de ensinar e convencer os índios dos “verdadeiros” e “autênticos” valores da 

cristandade ocidental. 

A análise que se pode fazer da escultura e das igrejas revela que a suntuosidade e o 

esplendor representavam a reverência que se colocava nas “coisas de Deus”. A mesma 

reverência que se pôde evidenciar na produção do Tupambaé (Terra de Deus). 

A expressão do poder pode se auferir pelas igrejas jesuítas que possuía no esplendor 

de seu interior o estilo barroco. O interior das igrejas apresentava uma característica 

cenográfica com a proposta de aguçar todos os sentidos do neófito cristão. Pode-se avaliar o 

efeito dessa carga cultural e visual sobre os catecúmenos. O padre tinha a missão de converter 

e educar o guarani nos novos códigos sociais. A conversão a fé católica através do ensino da 

doutrina e o método utilizado para tal fim encontravam-se na arte, que facilitou o contato da 

psique do índio com a nova realidade social. O processo catequético / educacional se 

desenvolveu em todas as dimensões do cotidiano da redução. Porém, tal processo foi 

extremamente contraditório. O missionário precisava incutir os paradigmas “civilizatórios” da 

sociedade cristã ocidental no índio, por conseguinte, negando a arte ancestral guarani, que 

possuía um caráter prático e simbólico. O guarani se expressava através de uma educação 

assistemática, por meio de outra visão de mundo. 

Fundamentado em uma concepção mágico-religiosa, neste processo, teve que 

incorporar elementos da concepção cristã-ocidental, num processo educativo / catequético 

com conteúdo e forma diferente da arte guarani. 

Neste primeiro período de educação escolar indígena no Paraguai colonial, 

predominaram a catequese e as ações educativas acionadas para desmantelar culturalmente o 

povo guarani e sua distinta identidade. 

Logo, a ação catequética/educacional e missionária reproduziu os valores e a prática 

dessa nova sociedade que estava se instituindo. E o espaço reducional foi o palco onde se 

evidenciou e se aprofundou essa contradição, pois a arte era coletiva e anônima. Em sua 
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manifestação coletiva, se expressa a cultura tradicional guarani. Ao emergir anonimamente 

(sem o nome do autor), tem a marca expressa da cultura dominante, pois a arte se encontra 

materializada, sob o signo (a imagem de um santo) do domínio. Pois sendo o Deus desse 

mundo o capital, ao retirar o capital do trabalhador, fazem deste um ateu. O aparecer social da 

obra jesuítico-missionária se manifesta anonimamente, mas seu código social é o barroco. 

Tal procedimento dificultava identificar os autores das obras. As obras não eram 

assinadas, mas produzidas no atellier e, posteriormente, encaminhadas às residências (que 

possuíam pequenos oratórios nas cavidades das paredes) e às igrejas. Havia imagens que 

ficavam à disposição da comunidade, sendo utilizadas em altares. A ruptura da visão de 

mundo guarani, de padrões ancestrais, produziu uma nova realidade social no espaço 

reducional. 

A mescla de elementos nativos na escultura, na arquitetura, na decoração dos 

retábulos, tendo como base os modelos europeus, resultou numa produção peculiar. Nesta 

acepção, a práxis jesuítica foi apoiada no domínio dos meios expressivos das imagens como 

manifestação do real, da verdade, da fé, do dogma; todo esse aparato foi usado como 

“mediação” entre o homem e Deus. A arte, a catequese, a educação assistemática e a 

educação escolar influíram sobre a práxis indígena. E este, paradoxalmente incorporou o 

aparato visual, cenográfico, educacional e tecnológico “oferecido” pelo jesuíta. 

Antagonicamente, manteve traços de sua ancestralidade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A síntese deste processo apresentado resultou em uma produção social com 

características particulares no Paraguai Colonial, inseridos no caráter universalizante de 

acumulação primitiva. Um exemplo elucidativo, desta particularidade, pode ser vista na 

arquitetura desse período, que se caracterizava pelo rebuscado gosto cenográfico, com 

colunas, arcos, frontões e frisos fantasiosos e subjetivos, possuindo movimentos, formas 

complexas, luminosidade, escadarias, como a igreja de Gesú, em estilo proto barroco.  

Furlong (1963) apresenta farta e detalhada descrições das igrejas dos Trinta Povos. 

Todas eram espaçosas. A igreja da redução de Japeju, por exemplo, oferecia lugar para oito 
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mil fiéis. O autor citado descreve que a pintura apresentava perspectivas, geralmente em 

“trompe l’oeil”, integradas as camjas. Mas, foi principalmente a utilização de um delicado 

contraste entre luz e sombra que representou o ponto culminante da pintura, com a 

estruturação de contrapontos cromáticos e a exuberância física dos personagens. O artista 

procurava usar os efeitos luminosos numa contínua e gradual mudança de intensidade nos 

vários planos da tela. No caso da escultura, houve uma preocupação em fundi-la com outras 

artes, especialmente a arquitetura. 

Na espacialidade reducional, as importantes construções das igrejas faziam parte da 

estratégia de evangelização/educação. A arquitetura deveria ser um símbolo de poder e de 

respeito ao cristianismo. Junto dos templos religiosos, e também dos mosteiros, eram 

edificadas as escolas destinadas a preparar as crianças para as novas relações sociais que se 

instituía. 

Haubert (1990) afirma que a educação escolar não era para todas as crianças da 

redução. Restringiam-se aos filhos dos caciques, magistrados, funcionários, cantores e 

sacristãos, mais algumas crianças do povo, particularmente dotadas também tinham acesso. O 

objetivo do ensino impõe um limite duplo no recrutamento e ao conteúdo, que só era 

dispensado aos destinados às funções públicas (membros do cabildo, contadores e cantores), 

funções, portanto, transmitidas por via hereditária nas estratificações “superiores” dos índios 

reduzidos. Este ensino compreendia apenas as matérias estritamente necessárias: leitura, 

escrita, aritmética, canto.  

Os estudantes aprendiam a ler e a escrever (alguns em letras de imprensa), não 

apenas em guarani, mas também em espanhol e até latim. Não se lhes ensinava, no entanto, a 

compreender e a falar nas últimas duas línguas. Pedro Lozano (Apud Furlong, MCMLIX) 

afirma que após esse ensino rudimentar, alguns meninos que demonstravam aptidão eram 

admitidos numa escola mais especializada. Cardiel (1913) afirma que o desenvolvimento da 

dança seria uma dessas escolas especializadas, assim como também a escola de música. Para 

este autor, o desenvolvimento da dança e da música deve-se muito aos jesuítas estrangeiros 

que estudaram em colégios para nobres, na Europa, e lá aprenderam e desenvolveram a arte 

recreativa. Peramás (2004) esclarece que a educação e a disciplina dos guaranis reduzidos 
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possuíam características distintas. As crianças eram educadas um período em suas casas e 

outro período na comunidade. 

Peramás (2004) descreve que as crianças eram despertadas ao amanhecer, ao toque 

de uma campainha, iam para o templo, faziam suas orações e recebiam o catecismo. Este era 

dirigido por dois membros da redução mais experientes. Assistiam a missa e, ao sair do 

templo, recebiam as orientações do dia, sendo servida a todas as crianças, no pátio da igreja, a 

primeira refeição do dia. Nos dias normais, as crianças eram conduzidas por uma pessoa mais 

velha, para realizar trabalhos, como, por exemplo, a limpeza dos campos da redução das ervas 

daninhas ou abrir os caminhos cobertos de pedras ou a retirada de galhos que caíam das 

árvores. À tarde, as crianças retornavam novamente para a igreja para receber a catequese que 

era dirigida pelo padre. Após a catequese, tomavam a merenda na casa do padre e retornavam 

às suas casas para ajudar as suas famílias nos trabalhos domésticos. 

Peramás (2004) assevera que a educação das meninas era diferenciada em relação 

aos meninos. As meninas eram quase sempre acompanhadas por um “guardião” e eram 

separadas dos meninos. Como evidenciamos anteriormente, nem todas as crianças recebiam a 

educação escolar. Para receber esta instrução, a criança deveria passar por um processo de 

seleção, fato este também confirmado por Peramás. 

Peramás (2004) afirma que estas poucas crianças selecionadas eram principalmente 

das famílias dos caciques e das principais lideranças da redução. 

Cabe lembrar, como se sabe, que as gramáticas e até mesmo os catecismos destinam-

se, essencialmente, ao uso dos padres. A circulação de gramáticas e catecismos (impressos e 

manuscritos) nas reduções jesuíticas não reduz, portanto, a mediação e a persuasão do 

missionário no processo de instrução (o conteúdo que seria aplicado) religiosa / educativa do 

índio catecúmeno. Na espacialidade reducional, a instrução religiosa / educativa tem como 

prioridade “as coisas necessárias para a doutrina e o catecismo”. A instrução escolar se impõe 

“nas regras e preceitos da língua”. Os jesuítas estabeleceram as regras e os preceitos da 

linguagem escrita guarani, já que estes, em sua cultura original, possuíam apenas a linguagem 

oral. Os jesuítas, ao programarem as reduções, partiram do pressuposto de que os guaranis 

não possuíam “fé”, nem “lei, nem Rei”, e que viviam desordenadamente. Essa suposição de 

uma ausência linguística da “ordem” revela o ideal eurocêntrico de colonização trazido pelos 
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jesuítas. Estes buscaram na espacialidade reducional superar a “desordem”, fazendo obedecer 

a um “Rei”, difundindo uma “fé” e fixando uma “lei”.  

Naquele contexto social e histórico as palavras jesuítas e educação, 

consequentemente, se tornaram sinônimas.  
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A PAIDÉIA JESUÍTICA E O EMPREENDIMENTO ULTRAMARINO 

 

                                                                                                  Silvino Aréco (UFMS/CPNV)225 

                                                 

RESUMO: O tema a ser desenvolvido investiga a emergência do processo de educação e 
trabalho nas reduções jesuíticas do Paraguai. O período da atuação do objeto da análise foi de 

1549-1767. Tal movimento histórico subordina-se a duas inflexões distintas: a chegada dos 
jesuítas na América Latina (1549) e a expulsão dos jesuítas das possessões espanholas (1767). 

Partindo dessa totalidade foram delimitados os objetivos específicos: a compreensão das 
particularidades e as singularidades das reduções jesuíticas inseridas na universalidade da 
acumulação primitiva do capital. A pesquisa foi fundamentada na coleta de dados em fontes 

documentais e bibliográficas. A perspectiva do artigo foi a de adentrar na senda metodológica 
explicitada por Karl Marx, partindo do método e da interpretação do capitalismo: o 

materialismo histórico e dialético. Procuramos descrever e analisar a ação da Companhia de 
Jesus na singularidade paraguaia, entrelaçada as suas ações de caráter universal. 
PALAVRAS- CHAVE: Companhia de Jesus, Acumulação Primitiva, Educação. 

 

1 INTRODUÇÃO              

 

O objetivo geral deste artigo foi apresentar o projeto de tese aprovado no Programa 

de Pós-Graduação da Universidade Federal de Mato grosso do Sul. Que resultou na tese 

defendida em 2013: A acumulação primitiva nos domínios ultramarinos: educação e 

trabalho nas reduções jesuíticas do Paraguai (1549-1767), o caráter singular e o 

universal. Sob a orientação do Professor Dr. Antônio Carlos do Nascimento Osório.  

O tema desenvolvido investigou a emergência do processo de educação e trabalho 

nas reduções jesuíticas do Paraguai. O período da atuação do objeto da análise foi de 1549-

1767. Tal movimento histórico subordina-se a duas inflexões distintas: a chegada dos jesuítas 

na América Latina (1549) e a expulsão dos jesuítas das possessões espanholas (1767). 

Partindo dessa totalidade foram delimitados os objetivos específicos: a compreensão das 

particularidades e as singularidades das reduções jesuíticas inseridas na universalidade da 

acumulação primitiva do capital. No campo da produção econômica buscamos descortinar 
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quais eram as mercadorias produzidas, assim como, compreender a força de trabalho 

empregada em tal empreendimento. É preciso ainda entender se estas mercadorias estavam 

inseridas na lógica de produção, circulação e consumo do mercado mundial, isto é, relacionar 

a acumulação primitiva do capital com as viagens ultramarinas. Neste trabalho apresentamos 

os antecedentes e as justificativas do projeto de tese. Destacando a relevância do trabalho por 

estar vinculada a linha de pesquisa “Educação e Trabalho” do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 Nesse sentido, se faz necessário inserir a educação dentro do contexto de 

desenvolvimento social-histórico da região do Itatim, uma vez que, tal região incorpora hoje o 

Estado de Mato Grosso do Sul e no período delimitado pertencia à Província do Paraguai. 

Assim, buscaremos problematizar as relações e inter-relações específicas nesse contexto 

geral. Neste trabalho apresentamos uma  distinção teórica e epistemológica de como o tema 

foi tratado na literatura. Buscamos também, apresentar o objetivo da pesquisa, a metodologia 

a ser utilizada e os impactos e benefícios para o Estado de Mato Grosso do Sul. Espera-se que 

no percurso deste trabalho resgata-se a gênese histórica da educação e do trabalho instituído 

pelos jesuítas nesta região, que abarca o território meridional do Brasileiro e o Cone Sul da 

América Latina. A pesquisa é baseada na coleta de dados a partir de fontes primárias e 

secundárias, os dados coletados serão processados e uma análise será efetivada a partir do 

enfoque teórico e metodológico do materialismo histórico e dialético. 

 

2 A AÇÃO JESUÍTICA E O PROJETO COLONIAL. 

 

Poucas aventuras coletivas marcaram tão poderosamente a história da civilização 

ocidental cristã como aquela da Companhia de Jesus. Passaram-se quase quinhentos anos e as 

marcas indeléveis desta aventura continuam arraigadas por todo o planeta, demarcadas por 

verdadeiros e falsos mistérios, divergências e intrigas, mas principalmente permeadas pela 

admiração e crítica de sua ação catequética, missionária e econômica. 

A ordem foi fundada em 1540, porém a história da Companhia de Jesus não pode ser 

compreendida sem o entendimento da trajetória do seu fundador Inácio de Loyola (1492-

1556) e, conseqüentemente, o contexto histórico em que estava inserido. Inácio de Loyola 
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nasceu em Azpétia (Espanha), de uma família de soldados. Viveu na sua juventude a vida 

promíscua e agitada dos fidalgos e militares de seu tempo. 

Em uma batalha em Navarra, Inácio de Loyola foi atingido por estilhaços de bala de 

canhão que lhe feriu gravemente as pernas. Loyola tenta recuperar-se em casa, com muito 

tempo para leitura e, como Saulo em seu caminho para Damasco, entrou em contato com dois 

livros edificantes, A vida de Jesus, de um padre catuxo e Florilégio dos Santos, de Monsenhor 

Giacomo de Varazzo. Estas leituras modificaram os ideais de Loyola que, depois de quase 

perder as pernas e tornar-se coxo, decidiu que não queria mais servir aos príncipes em 

batalhas e sim servir a Jesus Cristo. Após esta sua conversão, passou por tempos difíceis e 

para sobreviver pedia esmolas. 

De acordo com Lacouture (1994, p. 19), “no início de 1528, Inácio de Loyola 

atravessa os Pirineus e caminha rumo a Paris, cidade onde Guillaume Budé prepara a criação 

do Collége de France, sendo que um dos nomes cogitados para ser o diretor desta instituição 

de ensino era Erasmo”. Como acontecia em diversos aspectos da vida, no campo das idéias 

esta época encontrava-se em plena conturbação, tanto no que dizia respeito à essência quanto 

à forma. Esta essência expressava-se na irrupção do humanismo em contraposição ao 

pensamento hegemônico da escolástica. 

O objetivo de Loyola em Paris era de estudar e conhecer os códigos desta nova 

sociedade que emergia com um aspecto paradoxal, expressas pela Inquisição conservadora e o 

humanismo revolucionário. Em 1534, Inácio de Loyola torna-se mestre em artes e, neste 

mesmo ano, aglutina em torno de si um grupo de “doutores” da Universidade de Paris. Dentre 

eles estavam Pierre Favre, Francisco Xavier, Diego Lainez, Alfonso Salmeron, Paschase 

Broët, Jean Cadure, Simão Rodrigues, Claude Lê Jay, Nicolau Bobadilha.  

Estes dez homens foram os fundadores da Companhia de Jesus, tendo como ponto 

central de sua organização a obediência devida ao “preposto geral”, o voto de pobreza e a 

renúncia a toda forma de cerimonial monástico. No dia oito de abril de 1541, Inácio de 

Loyola foi eleito pelos seus pares o primeiro “preposto geral” da Companhia de Jesus. 

A Companhia de Jesus é confirmada e aprovada como ordem religiosa com a Bula 

Regimini Ecclesial, de 27 de setembro de 1540, pelo Papa Paulo III. 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 590 

O século XVI se caracteriza por uma série de transformações políticas e sociais, 

marcado pela contradição entre o humanismo e a escolástica. Com o humanismo, há 

lentamente uma modificação no modo de pensar dos homens, deste novo homem que emerge 

das grandes navegações e do mercantilismo, anunciando a ascensão lenta e gradual de uma 

nova classe, a burguesia. É neste contexto histórico que a Companhia de Jesus se espalha pelo 

mundo a bordo dos navios portugueses e espanhóis. 

Este trabalho terá como objeto de análise as reduções jesuíticas da Província do 

Paraguai, sendo o foco central as relações de trabalho e da educação. A delimitação temporal 

abrange desde a chegada dos jesuítas na América Latina em 1549, até a sua expulsão das 

possessões espanholas em 1767. A delimitação espacial deste estudo se prende à Província 

Jesuítica do Paraguai. É importante ressaltar que a Governação e a Província do Paraguai 

abrangiam neste período histórico um território significativamente mais extenso que o atual, 

possuindo regiões que atualmente pertencem ao Brasil, Uruguai, Argentina e Bolívia. De 

acordo com Gadelha (1989), possuía o Paraguai jurisdição sobre os atuais Estados brasileiros 

do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e sul de Mato Grosso (atualmente o Estado de 

Mato Grosso do Sul) e parte do pantanal mato-grossense, subindo daí até a bacia do 

Amazonas, região nunca colonizada pelos espanhóis. 

Nos últimos anos houve um crescente interesse para os estudos sobre as relações entre 

ordens religiosas e as instituições do capitalismo além da esfera da educação, como por 

exemplo, a ciência, a cultura, as artes e a política. O presente trabalho tenciona lançar um 

novo olhar sobre a gênese dos empreendimentos capitalistas adotados pelos jesuítas na 

província do Paraguai. Trata-se de uma dupla inserção em contextos globalizantes. De um 

lado, a inscrição das atividades econômicas jesuíticas no contexto da gênese do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista; de outro, a descrição das atividades 

trabalhistas e educativas no encadeamento da formação social-histórica do Paraguai Colonial.   

 

3 A RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Na história da educação, as pesquisas se mostraram particularmente intransigentes em 

suas análises das relações da Igreja Católica com a criação da ciência moderna, com a 
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pesquisa em educação da época e com a transição do feudalismo para o capitalismo. No 

entanto, os trabalhos mais recentes ajudam a rever a importância dessa instituição eclesial 

para a ciência e a reflexão científica moderna no nascimento do capitalismo. Quanto à 

Companhia de Jesus, há igualmente uma enorme variedade de interpretações de suas obras, 

tanto junto aos índios nas missões, como na área da educação, seja nos países europeus, seja 

nos países colonizados, que merecem ser esclarecidas a fim de avaliar seu peso sobre a 

história do desenvolvimento do capitalismo.  

Em geral, quando não se desdenha, ignora-se o enorme papel desempenhado pelos 

jesuítas (e pela própria Igreja Católica Romana) nas pesquisas filosóficas, matemáticas, físicas 

e astronômicas, como também, nas ciências naturais (zoologia e botânica ). Um dos maiores 

equívocos em relação aos fundamentos epistemológicos dos trabalhos intelectuais leva a 

desprezar o imenso esforço dos “Companheiros de Jesus” a favor da consolidação da jovem 

sociedade capitalista. A metafísica aristotélica, e a prática formal da escolástica foram 

responsabilizadas pela corrupção da Paidéia jesuíta.  

A relevância deste trabalho também se justifica pela ampla discussão no campo 

teórico. Os positivistas avaliam a ação inaciana como “civilizadora”, pois retiraram os 

indígenas do estágio “selvagem” para os conduzirem até à “civilização”, ao ensinar os nativos 

a se vestir, ler, escrever e ao introduzi-los na educação profissionalizante. Alguns teóricos 

materialistas históricos não hesitaram em castigar os jesuítas com a pecha de reacionários 

vulgares, militantes fanáticos contrarrevolucionários e adversários do progresso. Os liberais, 

ao mesmo tempo em que compartilhavam com essas posições (em relação à Reforma e sobre 

a questão do progresso), acentuaram também suas críticas quanto a aliança da Companhia de 

Jesus com os reis da Espanha e de Portugal no projeto colonialista. 

O que tem sido esquecido durante o debate teórico foi a contribuição permanente de 

transmissão da cultura ocidental feita pelos jesuítas quando realizavam as atividades 

missionárias e a sua colaboração com a comunidade científica. O enorme esforço 

desenvolvido na construção do empreendimento econômico administrado pelos jesuítas nos 

quatro cantos do mundo permanece em segundo plano nas preocupações teóricas. 
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4 AS REDUÇÕES EM DEBATE: FEUDALISMO, CAPITALISMO, SOCIALISMO 

OU COMUNISMO? 

           Muito se tem escrito sobre a cruzada dos “homens de negro”, como eram denominados 

os padres jesuítas, por uso de batinas dessa cor. Essa matéria é um manancial inesgotável na 

literatura, provocando um acirrado debate teórico sobre a atuação jesuítica. Nesses mais de 

dois séculos de presença ativa na vida da América Colonial, foi produzida uma vasta literatura 

baseada principalmente na exaltação dos primeiros padres. Ao analisar essas obras, evidencia-

se um discurso marcado pelo tom das biografias, obscurecendo a compreensão do papel 

desempenhado por essa instituição religiosa no processo de formação social, econômica, 

política e cultural da América Latina. Dentre os cronistas da Companhia de Jesus que 

realizaram pesquisas importantes na América espanhola, destaca-se o sacerdote jesuíta 

Guilhermo Furlong, com nove obras, publicadas pela Ediciones Theoria, de Buenos Aires. 

Nessas obras, ele faz uma radiografia completa da atuação jesuítica nas missões do Cone Sul 

da América Latina. O trabalho tem como fonte documental as cartas enviadas por jesuítas a 

outros sacerdotes no período colonial. 

Outro cronista da Companhia de Jesus, Antonio Seep, em sua obra Viagem às 

Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos  (1980), traz uma contribuição importante no 

sentido de polemizar, com alguns autores, os quais afirmam que a prática jesuítica era 

reacionária às mudanças naquele contexto e que sua ação educativa e missionária estaria 

ligada ao pensamento feudal inserido no contexto da Contra-Reforma. 

O segundo grupo de autores apresenta obras acadêmicas, e dentre estes, José Maria de 

Paiva, em sua obra Colonização e Catequese  (1982), disserta sobre o processo de conversão 

dos costumes, realizado pelos religiosos e a meta colonizadora do homem do Renascimento. 

Luiz Baeta Neves, em O Combate dos Soldados de Cristo na Terra dos Papagaios (1978), 

apresenta um trabalho acadêmico importante, fornecendo reflexões estruturais sobre a 

presença inaciana, destacando o controle exercido pela Igreja e pelo Estado, trazendo a 

confusão entre o saber e o poder, império e fé.  

Muitos autores fizeram trabalhos acadêmicos e dedicaram especial atenção aos 

problemas da colonização e da atividade produtiva nas importantes propriedades jesuíticas, 
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principalmente nas reduções guaraníticas localizadas em território espanhol e, a partir desses 

estudos, provocaram grandes problemas no campo teórico. 

Esses autores analisam a ação dos inacianos a partir do enquadramento espacial das 

reduções jesuíticas, desde a sua formação até a expulsão dos religiosos, discutindo as 

estruturas sócio-econômicas das missões como um processo ímpar. As reflexões contemplam 

temas como o mundo tupi-guarani, a evangelização, a organização do trabalho, a questão 

espiritual, a política “encomendeira”, as relações de produção, bem como as venturas e 

desventuras de uma região de fronteira marcada pela disputa de território pelas coroas de 

Portugal e da Espanha. 

A obra de Maxime Haubert (1990) traz uma contribuição importante para a 

compreensão da formação social-histórica do Paraguai e provoca um debate teórico sobre o 

modo de produção colonial, ao afirmar que esse, naquele contexto, era feudal. Outras 

contribuições fundamentais de Haubert (1990, p. 15) são as informações sobre a produção 

econômica das reduções jesuíticas e, através de farta documentação da época, informa que, 

quando os jesuítas foram expulsos, em 1767 (das possessões espanholas), “os rebanhos das 

reduções contavam com mais de um milhão de bovinos, trezentos mil carneiros e cem mil 

cavalos”. Evidentemente, relações de produção e criação de gado dessa ordem não poderiam 

ser feudais.  

O modo de produção nas missões jesuíticas é alvo de acirrados debates, destacando-se 

a polêmica existência de uma sociedade comunista ou um “comunismo missionário”. Clóvis 

Lugon é o principal representante da “corrente do comunismo”. Na sua obra República 

“Comunista” Cristã dos Guaranis (1977), ele fundamenta sua tese nos conselhos 

comunitários que administravam a redução e que nutriam uma autonomia administrativa. 

Formando com as demais reduções uma Confederação Soberana (República), Lugon 

fundamenta sua tese no trabalho comunitário e na propriedade coletiva. Décio de Freitas 

corrobora a tese de Lugon e em sua obra O Socialismo Missioneiro (1982) destacando os 

elementos formadores da sociedade socialista, dando ênfase na questão da propriedade, na 

gestão e apropriação comum presentes na redução. A tese da República “Comunista” Cristã 

dos Guaranis, assim como a tese do Socialismo Missioneiro é um mito, pois as reduções 

estavam submetidas à legislação espanhola. 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 594 

As Leis das Índias e as Ordenanças de Alfaro estipulavam quem deveria pagar tributo 

e quem não pagava, portanto, as reduções não tinham autonomia fiscal. Observa-se ainda que 

os Guaranis reduzidos pudessem ser requisitados, bem como outros grupos étnicos para 

executar trabalhos públicos para o Estado espanhol. Muito comum era a formação das tropas 

guarani para atuarem na defesa das cidades que eram atacadas por indígenas e, também, para 

combater os avanços das bandeiras paulistas sob o território espanhol. 

A análise que considera uma economia missioneira desvinculada da economia 

mercantil está expressa em Caravaglia. Na obra Conceito de Modo de Produção (1978), de 

acordo com o autor, o padre missioneiro é o principal responsável pela dominação do branco 

e pela instauração de uma camada que organiza e controla a produção. Na análise de J. 

Monteiro (1999), essas abordagens, embora bastante difundidas nos meios acadêmicos, são 

corroboradas pelo fato de que as missões surgiram no bojo do sistema colonial espanhol e 

permaneceram fortemente vinculadas a esse sistema, até a expulsão da Companhia de Jesus 

das possessões espanholas em 1767.  

          Outro elemento que falseia a tese do Estado Teocrático é a própria finalidade que 

tinham as missões de prover de braços úteis os colonos, súditos da Coroa, além de fornecer 

soldados para defender os territórios pouco povoados e milícias para socorrer eventualmente 

as cidades espanholas e, principalmente, fornecer mercadorias para atender a um mercado que 

se internacionalizava progressivamente. 

Arno Alvarez Kern busca em seu livro Missões: uma Utopia Política (1982), uma 

síntese que, ao mesmo tempo, procura superar as teses anteriores, ao concluir que a 

organização política das missões não foi uma antevisão do futuro nem aplicação de utopias 

renascentistas e muito menos ponto de partida para o estabelecimento de um “Estado 

Jesuítico”. Entretanto, não se pode deixar de salientar que o capitalismo se institui em todo o 

mundo subsumindo outras formas de relações de trabalho, como a escravidão nos Estados 

Unidos, ou formas servis nas Índias ocidentais e orientais. 

Quanto ao Itatim (região em que se encontra atualmente o Estado do Mato Grosso do 

Sul), a dissertação de Neimar Machado de Sousa (2002) busca analisar a história da Redução 

Nuestra Señora de la Fé, fundada em 1631, no alto do Rio Paraguai. A partir da releitura das 

cartas anuais dos jesuítas que atuaram na região do Itatim.  
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Em relação ao Itatim, um trabalho importante devido à clareza com que relaciona as 

missões aí estabelecidas dentro do contexto da economia do Paraguai colonial é a obra de 

Regina Gadelha, As Missões Jesuíticas do Itatim (1980). Nessa obra, a autora realiza um 

estudo em que a economia colonial, baseada no trabalho indígena, era na visão da autora 

“proeminentemente natural” e que a sonegação do trabalho indígena da parte dos jesuítas 

gerou diversos conflitos.  

Herman Konrad (1989), em sua obra Una Hacienda de los Jesuítas en el Mexico, 

Santa Lucia, 1576-1767, descreve que, na América espanhola, particularmente no México, a 

Companhia de Jesus estava ligada diretamente à produção de mercadorias. De posse de uma 

farta documentação epistolar e administrativa, revela o latifúndio de Santa Lúcia, na região 

central do México, enfatizando a exploração de atividades agrícolas e a criação de gado, 

destacando que as fazendas dos jesuítas possuíam administração rígida, sendo expressa por 

uma economia sólida em comparação a outras fazendas de colonos, neste período. 

Os empreendimentos econômicos foram administrados habilmente pelos jesuítas, com 

uma organização férrea e uma enorme agressividade concorrencial, fazendo com que fossem 

questionados e sofressem oposição de diversos setores da neófita sociedade que estava se 

instituindo. Ao mesmo tempo em que se defendiam dos ataques feitos em relação à sua 

interdependência com os Estados aos quais serviam e também no que tange à posse de muitas 

riquezas, justificavam as suas práticas e relações econômicas. Assim não era possível manter 

a instituição religiosa se não existisse um mecanismo capaz de sustentar as vultosas despesas 

para a manutenção dos colégios, para a construção de igrejas, atendimento aos desvalidos e à 

catequese. Partindo de sua visão de mundo, a retórica de defesa dos jesuítas centrava-se nas 

“virtudes” de seus atos. 

Outra obra acadêmica importante é a tese de Paulo de Assunção, Negócios Jesuíticos: 

a Administração dos Bens Divinos  (2004). Apoiada em uma vasta bibliografia, a obra de 

Paulo de Assunção cumpre um papel determinante ao traçar uma radiografia completa dos 

empreendimentos jesuíticos e lança uma luz para desvendar o seu caráter capitalista, 

evidenciando as políticas temporais de cunho econômico dos inacianos.  

Reconsiderando as controvérsias contidas na historiografia acerca da ação inaciana no 

campo econômico, missionário e educacional, são os elementos teóricos que evidenciam o 
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grau de consciência que estes jesuítas expressavam acerca das condições sociais dos países 

em que atuaram e como reagiram aos limites, postos por estas condições, visando realizar 

seus objetivos. Os homens da Renascença sejam eles Jesuítas, Montaigne, Voltaire, Vieira, 

Las Casas, Colombo, expressam a contradição deste contexto social-histórico, em que o 

próprio pensamento europeu passava por profundas transformações. 

Porém, as idéias progressistas não eram hegemônicas nem se davam de forma linear, 

mas sim, em ciclos, com avanços e recuos. Vale a pena ressaltar que, neste contexto, há uma 

profunda radicalização das forças conservadoras remanescentes do antigo modo de produção, 

que estava sendo corroído lentamente em suas estruturas. Este antagonismo estava presente no 

interior das instituições, cuja expressão latente era a luta de classes.   

Neste sentido, o antigo modo de produção feudal lutava com todas as suas forças 

tentando impedir a sua derrocada. A nova classe em ascensão (a burguesia), com a 

“descoberta” do novo mundo, ampliava o teatro desta luta para além do horizonte europeu. 

Em cada região, este embate ganhava uma configuração particular. 

Portanto, a análise a ser desenvolvida neste trabalho sobre o contexto social-histórico 

em que emergem as reduções jesuíticas na Província do Paraguai, tomará como referência as 

formas mais desenvolvidas para interpretar este contexto histórico, levando em conta este 

fenômeno em sua totalidade. Os exemplos retirados em caráter universalizante serão matérias 

que ajudarão a fundamentar as análises relativas à tentativa de captação do movimento da 

ação catequética e educativa e seus empreendimentos econômicos em escala mundial. 

A partir da visão do conjunto podemos demonstrar a particularidade desta ação no 

Paraguai, o objetivo central desta pesquisa será analisar a inter-relação entre o trabalho e a 

educação. As análises a serem desenvolvidas estarão inseridas na totalidade do modo de 

produção capitalista. Essa exposição se faz necessária, pois as considerações do objeto e dos 

objetivos centrais do trabalho poderiam levar à falsa impressão de que pouco há a acrescentar 

a tudo o que foi escrito sobre a ação inaciana. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Em síntese, a relevância deste trabalho se prende ao fato de que os jesuítas foram 

instrumentos importantes na criação e consolidação das relações capitalistas, sobretudo no 

cone-sul da América Latina. Trabalhar as diferentes formas das relações que foram instituídas 

nos empreendimentos jesuíticos pode elucidar a herança dessa ordem religiosa católica na 

disseminação da cultura ocidental, imprescindível para a reprodução das relações sociais 

desse modo de produção na época moderna. Essas relações foram instituídas no 

mercantilismo comercial, na exploração da agricultura, na criação de gado, participação 

efetiva na compra e venda de escravos e na promulgação da cultura cristã aos povos 

originários da América Latina. Foram ainda, imprescindíveis para reforçar os valores 

eurocêntricos. Na atualidade, em que se discute a integração latino-americana através da 

consolidação do MERCOSUL, este estudo pode contribuir para um melhor entendimento da 

abrangência e importância do intercâmbio cultural entre o Brasil e os países que lhe fazem 

fronteira. Nesta perspectiva ao desvendarmos a formação histórica desta região nos 

possibilitará uma melhor compreensão das desigualdades regionais. E ao lançarmos uma luz 

em nosso passado, pode surgir uma centelha para que possamos transformar o nosso futuro.  
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PRÁTICAS EDUCATIVAS RELATIVAS À CULTURA INDÍGENA NO 

CONTEXTO DO MUSEU DE HISTÓRIA DO PANTANAL/MUHPAN 
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RESUMO: Diante da importância dos museus para a sociedade, caracterizados por espaços 
em que se concretiza a educação não formal, o presente estudo aborda essa temática com o 

propósito de refletir sobre as atividades educativas realizadas pelo Museu de História do 
Pantanal/ Muhpan, com ênfase para as atividades de ensino e cultura indígena. Assim, 
inicialmente são apresentadas discussões relativas às funções sociais dos museus e o que se 

entende por educação não-formal. Em seguida apresenta-se o histórico do Muhpan, como 
encontra-se organizado o seu circuito expositivo, com ênfase para informações sobre cultura 

indígena e atividades educativas realizadas pelo referido museu. Os resultados sugerem que o 
Muhpan deve ser visto como um portador de estratégias discursivas, transmissor de um 
conhecimento geral e não aprofundado da história indígena, porém o conhecimento 

transmitido no referido museu é capaz de servir de referência para a construção de novos 
saberes. Dessa forma, compreendemos que o Muhpan apresenta conhecimentos e contribui 

com o processo de transmissão de valores, mas é preciso haver um professor orientador, que 
dirija a visita e não aquele que se deixa ser dirigido pelo discurso do senso comum.    
 

PALAVRAS-CHAVE: Museu; Indígena; Pantanal, História. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Se tentarmos estabelecer relações entre museu, ensino e cultura indígena no contexto do 

século XVIII, por exemplo, poderíamos perceber que as temáticas indígenas nunca seriam 

retratadas dentro de um museu, assim como práticas educativas não fariam parte das ações 

museológicas. No referido período histórico, os museus eram elitistas, restritos a determinada 

camada social e somente se preocupava em expor objetos. Gradativamente os museus foram 
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passando por modificações e na atualidade é possível haver práticas de ensino e representação 

de culturas indígenas, bem como de diversas outras culturas existentes no Brasil. 

Diante de tal constatação, e considerando o contexto do Museu de História do Pantanal/ 

Muhpan, inaugurado em 2008, que é aberto a todos os públicos, cabe questionar: Como o 

referido museu ensina a história e cultura indígena para seus visitantes? Quais atividades de 

ensino são mais frequentemente realizadas pelo Muhpan? Para tentar encontrar respostas para 

tais indagações é que se justifica a realização do presente estudo, que tem por finalidade 

refletir sobre as atividades educativas realizadas pelo Muhpan, com ênfase para as atividades 

de ensino e cultura indígena. 

Para o desenvolvimento do estudo, são utilizados os seguintes encaminhamentos: a) 

Pesquisa bibliográfica sobre museus, educação não formal e organização do Museu Histórico 

do Pantanal, incluindo práticas educativas desenvolvidas e como são apresentadas as culturas 

indígenas no museu; b) Análise de desenhos feitos por alunos após a visita ao Muhpan, para 

entender qual conhecimento predomina entre os estudantes após a visitação. 

Nesse contexto, o estudo encontra-se assim organizado: Após a introdução, a 

abordagem teórica retrata a história dos museus e suas transformações com o decorrer dos 

anos. Em seguida, haverá uma discussão sobre o conceito de educação em espaço não-formal. 

Na continuidade, haverá a apresentação da história do Museu de História do Pantanal, além da 

organização do espaço e questões indígenas. E por último serão apresentadas as práticas 

educativas sobre as questões indígenas.  

 

2 MUSEUS: EVOLUÇÃO E FUNÇÃO SOCIAL 

 

Os espaços museológicos existentes atualmente são frutos de um processo de 

transformação. Suas origens estão ligadas a Grécia Antiga, aos Mouseion228, locais que eram 

reservados para contemplar e realizar estudos. No decorrer do tempo, esses espaços foram 

ganhando novos significados e na Idade Média este conceito foi pouco utilizado. No século 

XV, a luz do período Renascentista e das grandes navegações marítimas, o ato de colecionar 

                                                                 
228

 Mouseion denominava o templo das nove musas, ligadas a diferentes ramos das artes e das ciências, filhas de 

Zeus com Mnemosine, divindade da Memória.  
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se tornou moda na Europa e muitas dessas coleções que foram se formando se tornaram 

museus, espaços semelhantes aos que conhecemos atualmente. Porém, por mais que esses 

locais tivessem semelhança aos museus da atualidade, eles ainda eram restritos a determinada 

camada social, os mais abastados (JULIÃO, 2001). 

No Brasil a Revolução Francesa influenciou na inconfidência Mineira e também na 

criação do primeiro museu, chamado de Museu Real, o qual tinha o objetivo de exaltar a 

nobreza. Posteriormente muitos outros museus foram sendo criados no país. Com a 

independência do Brasil, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) foi uma 

instituição responsável pela pesquisa e criação da História nacional. Pois o Brasil não possuía 

uma História “oficial” e sim várias histórias. Era necessário criar uma história nacional capaz 

de exaltar a elite e os grandes feitos, dos grandes heróis. O que era nacional precisava ser 

exaltado e os museus se transformaram em um mecanismo de transmissão dessa história 

nacional que exaltava a elite. E com o ideal de que todos precisavam conhecer os fatos e 

personagens do passado, pois até então o museu era um espaço particular.  

Somente em 1968 a cultura dos povos foi contemplada com a inauguração do museu do 

folclore, promovendo a valorização das duas culturas: a erudita e a popular. As ações do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  (IPHAN) foram criticadas devido ao 

fato de ser elitista. Somente com a criação em 1975 do Centro Nacional de Referência 

Cultural (CNRC) foi promovida uma reflexão crítica e uma renovação conceitual no campo 

da preservação do patrimônio cultural e com essas mudanças o IPHAN passou a reconhecer a 

diversidade cultural dos países. Assim, os pequenos grupos passaram a ser incorporado na 

prática prevencionista, como produtos da cultura e sujeitos da história. 

Podemos perceber que o museu passou por um processo de transformações, se 

atualmente ele atua de forma mais dinâmica e com ações educativas desenvolvendo atividades 

para todos os grupos, em seu passado se preocupou somente em expor objetos para um 

determinado grupo de uma determinada época. Para Carlan (2009), historicamente o museu 

produz conhecimento e não deve este somente guardar objetos sem realizar pesquisas. Pois 

caso contrário, sua função se reduz somente a expor para turistas. Para ele, a pesquisa é o 

coração pulsante dentro dos museus. 
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No contexto da história dos museus, sua primeira função estava vinculada ao ato de 

colecionar, os objetos eram particulares e restritos a determinada camada social. A 

transformação do papel dos Museus foi ocorrendo no decorrer dos tempos. Os museus assim 

como a educação, foram meios de manipulação da sociedade e um mecanismo de exaltar a 

história dos grandes heróis. Somente a partir da década de 1960 é que os museus recebem 

profundas críticas, devido seus métodos antidemocráticos. Aliados aos movimentos sociais 

que ocorriam mundialmente, os museus reformulam suas estruturas.  

Os museus evoluíram nitidamente de uma atitude meramente depositária e 

conservadora, em que as obras em si eram o mais importante, para outra que se poderia 

descrever como orientada para o público. Neste caso, seu objetivo é “[...] tanto quanto manter 

uma obra, criar as condições para que essa obra entre no circuito imaginário da cultura 

mediante sua exposição adequada ao público”. (MARTINS, 1999, p. 269). 

Na atualidade os museus desenvolvem mais funções que simplesmente expõe. A ação 

educativa se tornou o coração dos museus, buscando desenvolver atividades a fim de atrair os 

mais variados públicos. Essas relações sociais que antes eram deixados de lado, hoje dão 

sentido ao espaço museal, pois são elas responsáveis por dialogar com o público, 

possibilitando ao público várias perspectivas de interpretação do discurso expositivo presente 

dentro dos museus. 

Mesmo com toda a mudança nas funções dos museus, estas instituições carregam 

consigo opiniões e pontos de vista de determinado narrador. Ao propor-se contar uma história 

de um determinado período ou época, o que se tem, é a história contada a partir da perspectiva 

do narrador. Por isso a importância em analisar o contexto histórico transmitido dentro destes 

espaços educativos.   

Nessa perspectiva, é possível afirmar, conforme Silva (2011, p. 27), que “Os museus 

são instituições com grande responsabilidade social, já podem ser formadores de opinião. 

Todo museu tem caráter pedagógico, transmitindo ideias, há um processo comunicativo. Não 

existe assim discurso neutro.”  

 

3 EDUCAÇÃO EM ESPAÇO NÃO-FORMAL 
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Os Museus enquanto espaços de educação não-formal, são atrativos segundo Van-Präet 

e Poucet (1989), devido ao tempo, espaço e objeto. Segundo os autores, o tempo é 

determinado pela exposição ou pelo educador. O lugar seria um espaço aberto, onde o 

visitante é voluntário e geralmente cativado pela exposição. E o objeto seria fonte de riqueza e 

interatividade. O elo dos três fatores possibilita que o visitante se sinta atraído e estimulado a 

aprender. Studart (2003) complementa que em ambientes de educação não formal é levado em 

consideração os interesses do público visitante, ressaltando as interações sociais e a liberdade 

para realizar escolhas nesse espaço. 

Ao refletir sobre a educação formal que ocorre nas escolas e a educação não formal 

ocorrida nos museus, Marandino (2005) destaca a questão temporal, visto que na escola o 

aluno tem uma presença rotineira, enquanto que no museu a visita é passageira, mas que 

ambos os espaços contribuem para a construção de conhecimento.  

 

[...] tanto a escola como o museu, concorrem para a conservação e para transmissão 

do substrato cultural de um povo ou de uma civilização. No entanto, as duas 

instituições se distinguem uma da outra. Na escola, o objeto tem o papel de instruir e 

educar e o cliente cativo e estável, estruturado em função da idade ou da formação. 

Possui um programa que lhe é imposto e pode fazer diferentes interpretações, sendo, 

contudo, fiel a ele. É concebida para atividades em grupos (classe), com tempo de 1 

ano e tais atividades são fundadas no livro e na palavra. No caso dos museus, o 

objeto encerra funções de recolher, conservar, estudar e expor. O cliente, por outro 

lado, é livre e passageiro, atendendo a todos os grupos de idade, sem distinção de 

formação, sendo suas atividades concebidas para os indivíduos ou para pequenos 

grupos. Possui exposições próprias ou itinerantes e realiza suas atividades 

pedagógicas em função de sua coleção e do objeto. O tempo utilizado pelo público é 

em geral de 1h ou 2h (MARANDINO, 2005, p. 3).  

 

Ao oferecer acesso a novas linguagens, tecnologias, conhecimentos e valores, 

estimulando a curiosidade dos visitantes, os museus favorecem no processo de aquisição de 

conhecimento e cada vez mais tem sido valorizado pelos professores que percebem esse 

espaço como local para ampliar o conhecimento, ter contato com objetos da exposição de 

determinada época e ter uma pessoa especializada para repassar esse conhecimento utilizando 

uma linguagem diferente da sala de aula.  

 Segundo Anderson Kisiel e Storksdieck (2006), o sucesso de uma visita escolar a um 

espaço de educação não formal é, em grande parte, dependente das expectativas, do 

conhecimento prévio e, sobretudo, das atitudes dos professores em relação a tal espaço, antes 
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e depois da visita. No entanto, é importante que o professor conheça o espaço em que levará 

os seus alunos, pois assim, conseguirá vincular o discente ao conteúdo expresso no museu, e 

com isso obter um melhor aproveitamento da visita. Pois as exposições e recursos educativos 

não devem ser confundidos com recurso didático utilizado dentro do âmbito escolar. Nesse 

sentido, Cazelli, Marandino e Stuart (2003, p. 101) ressaltam que: 

 

[...] museus não são escolas e mediadores não são professores. Conhecer como 

professores utilizam o espaço do museu e como os profissionais da área educativa 

desenvolvem suas atividades de mediação, identificando os saberes que estão 

presentes nesses processos, se constituem em um campo de investigação necessária. 

 

Assim como os professores devem estar preparados para levar os seus alunos a uma 

visita ao museu, também é importante que as instituições museológicas tenham mediadores 

preparados para auxiliar na compreensão dos processos educativos das histórias narradas 

pelos museus. Como defende Marandino (2005), os educadores de museus não podem estar 

restritos as salas de educação. É cada vez menos sustentável a ideia de que o educador 

participe somente no momento de traduzir as informações já dadas e prontas, que foram 

elaboradas pelos especialistas. O trabalho interdisciplinar com todos os seus desafios 

epistemológicos, políticos e econômicos, se faz imprescindível no processo de comunicação e 

de educação que ocorre nos museus de ciências. 

Nesse sentido, observa-se que as atividades educativas em museus são diversas. Uma 

atividade bastante utilizada é a visita orientada, por ser atrativa e motivadora, ampliando o 

relacionamento visitante, mediador e objeto da exposição. Neste tipo de visita, o mediador 

conta toda a história exposta no circuito expositivo do museu e tem a oportunidade de 

conhecer os visitantes, seus interesses e curiosidades, a bagagem que ele traz consigo e assim 

poder adaptar a visita de acordo com a realidade de cada visitante. 

Os mediadores acompanham os visitantes por todo circuito expositivo dos museus, 

estimulando a reconstrução de um conhecimento já existente e a construção de novos saberes. 

Segundo Alabarse (2001), essa interação com outros indivíduos permite que se aprenda com 

maior facilidade. Porém, essa atitude de ter alguém para orientar o percurso, não tira a 

autonomia dos visitantes de explorar a exposição de forma autônoma. Ela salienta que o 

mediador deve ser uma pessoa especializadas, que irão atuar como mediadores/monitores.  
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Massarini (2007) nos mostra a importância deste mediador, pois é ele capaz de traduzir as 

diferentes linguagens apresentadas nos discursos dos museus e isso aproxima o visitante da 

exposição. 

Dessa forma, o ato de mediar significa possibilitar a emergência de novos saberes e a 

ampliação de significados elaborados por conta própria pelos visitantes na interação com os 

objetos expostos ou mediador. Assim, os museus são espaços de negociação de saberes 

resultantes de interações entre os sujeitos e os instrumentos de comunicação (MORAES et al., 

2007). 

 

4 MUSEU  DE HISTÓRIA DO PANTANAL 

 

O Museu de História do Pantanal/ Muhpan está localizado na cidade de Corumbá, 

capital do Pantanal, no Estado do Mato Grosso do Sul. A cidade sede deste Museu, Corumbá, 

é a segunda mais antiga do Estado, fundada em 21 de setembro de 1778 e foi palco de 

diversos acontecimentos históricos brasileiros. O Pantanal banha cerca de 60% do seu 

território e essa união de Pantanal e de 237 anos de existência torna Corumbá uma cidade 

repleta de história que são devidamente salvaguardados dentro do Museu de História do 

Pantanal. 

O Museu inaugurado, em 12 de agosto de 2008, teve como iniciativa de criação a união 

conjunta entre o Ministério da Cultura e autoridades locais, os quais observaram a 

necessidade de instalar um museu capaz de ser um “chamariz para um turismo ecológico e 

cultural” na cidade (ETCHEVARNE, 2004a, p. 2). 

O edifício sede do Museu de História do Pantanal é o Wanderley, Baís & Cia, 

construído em 1876 e considerado um dos principais pontos turísticos da cidade. Este prédio 

foi inicialmente, em 1876, uma casa comercial de propriedade de Firmo José de Mattos e com 

razão social de Firmo de Mattos & Cia. E em seguida se tornou Firmo, Barros & Cia., pois 

seu genro Antônio Pedro Alves de Barros se tornou sócio. “Em primeiro de julho de 1906, um 

novo contrato é realizado e com ele se forma a sociedade da empresa Wanderley, Baís & Cia. 

[....] quando o sócio Antônio Pedro A. Barros se retira da sociedade e entra Francisco 

Bernardo Baís” (TARGAS, 2012, p. 61).  
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No primeiro momento o prédio foi destinado ao comércio local e em seguida uma casa 

de importação e exportação. No início do século XX, foi a maior casa de comercial do antigo 

estado do Mato Grosso, possuindo filiais em Aquidauana e Campo Grande. Durante muito 

tempo, o térreo do edifício abrigou a sede da 14ª agência bancária do Banco do Brasil, havia 

cerca de 16 agências bancárias na cidade, sendo que grande parte era internacional. Em 1938 

a Comissão Mista Ferroviária instalou sua sede no primeiro andar do prédio. Após o ano de 

1960 a Casa Wanderley & Baís ficou abandonada. Em 1992 foi tombada como Patrimônio 

Cultural Brasileiro pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN). 

Com a utilização de equipamentos tecnológicos modernos, o Muhpan tenta contar a 

História da ocupação Humana na Região do Pantanal, seu enfoque está restrito a contar a 

história no território pantaneiro. O Pantanal está localizado no centro da América do Sul, com 

250 mil km² de extensão, ao sul do Mato Grosso, ao nordeste do Mato Grosso do Sul, no 

território Brasileiro, além de passar por terras Paraguaias ao norte e terras Bolivianas ao leste. 

Essa história no Pantanal é narrada desde os primeiros ocupantes até a atualidade, para isso o 

Muhpan subdivide o tema geral “Ocupação Humana no Pantanal” em vinte e quatro subtemas 

(salas), tais como: Dez Pantanais, Arqueologia, Etnologia, Encontro das Civilizações, 

Conquista espanhola, Missões Jesuítas, Conquista portuguesa, Monções, Payaguás, 

Guaicurus, Tratados, Cidades e Fortes, Pintura Corporal, Expedição Científica, Estrada de 

Ferro Noroeste do Brasil, Primeiras Fazendas, Guerra do Paraguai, Os Pioneiros, Telegráfos, 

Comissão Rondon, Porto de Corumbá, Ladrilho Hidráulico, Pecuária e Olhares ao Pantanal. 

ETCHEVARNE, 2004a). 

Um fator importante evidente dentro deste Museu é a Ação Educativa, que se faz 

coração pulsante do Muhpan sendo capaz de dar vida a exposição permanente do Museu e 

dialogar com seu visitante. A ação educativa do Muhpan trabalha com projetos, oficinas, 

atividades recreativas, aulas dinâmicas e entre outras atividades que tem a função de traduzir 

o conhecimento científico para um acesso a pessoas de qualquer nível intelectual, tornando o 

aprendizado fácil e atrativo. 

A ação educativa em forma de projeto denominado “Memórias do Pantanal Rupestre” 

desenvolvido pelo Muhpan, merece destaque diante das várias ações desenvolvidas pela 

instituição, pois trabalhou com os Sítios Arqueológicos de Arte Rupestre. Cabe salientar que 
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os Sítios Arqueológicos de Arte Rupestre são locais onde os indígenas ou algum povo anterior 

a eles, fizeram inscrições em cavernas, chão, paredes em forma de lascamento, incisões ou 

pinturas. O projeto desenvolvimento pelo Muhpan buscou um elo entre o conhecimento 

científico e a prática lúdica. Os participantes que pouco ou quase nada sabiam sobre arte 

rupestre ou petroglifos tiveram contato com a história arqueológica da região, como também 

puderam conhecer os sítios arqueológicos com as inscrições rupestres. Permitir que os 

participantes fossem a campo, foi capaz de sensibilizar o indivíduo mostrando a história do 

indígena e não a margem da história, mas sim como percussor.  

 

5 O MUHPAN, ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E QUESTÕES INDÍGENAS 

 

O Circuito expositivo do Museu de História do Pantanal/ Muhpan, como já foi dito, possui 

vinte e quatro subtemas (salas) e dentre esses, seis salas tratam sobre a temática indígena. Como 

se propõe contar a história da ocupação humana na região do Pantanal, a história indígena se 

inicia na Sala Arqueologia, na qual o visitante ao entrar se depara ao lado esquerdo, com um 

painel de representações das pinturas rupestre de cidades da região do Pantanal e do lado direito 

há uma simulação de um sítio arqueológico e um espaço destinado a uma simulação de escavação 

arqueológica. 

Adentrando um pouco mais, pode-se perceber um painel denominado Caçadores-Coletores, 

outro da Tradição Pantanal e o último da Tradição Descalvado. Ao meio destes painéis têm 

expositores de acrílico vedados, onde estão vasilhames cerâmicos reconstituídos, vestígios 

zoomorfos, vestígios de animais da mega fauna, além de painel em forma de réplica dos 

petroglifos. Nesta sala, conforme o projeto museográfico do Muhpan, produzido pelo historiador e 

arqueólogo baiano Carlos Etchevarne (2004a), a ocupação humana se deu no Pantanal 

aproximadamente entre 8.100 e 8.300 anos ap. quando se encontrou vestígios humanos, líticos de 

lascamento e polimento no Sítio MS-CP-22 localizado no município de Ladário (MS). Nesta sala 

também pode se encontrar um painel denominado caçador-coletor, onde fica claro para o visitante 

segundo a placa de identificação que esses caçadores-coletores são originários do período 

pleistoceno e que com o decorrer do tempo o indígena se sedentarizou no território Pantaneiro, 

adquirindo práticas na produção da cerâmica e de outros vestígios materiais. Ainda no primeiro 
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painel temos cerâmicas da região do pantanal sul e no segundo painel há vestígios cerâmicos da 

Tradição Descalvado representativos da região do pantanal norte.  

Na próxima sala Etnologia, pode ser observada uma vestimenta masculina Bororo, que 

expõe a imagem do indígena com as vestimentas tradicionais. Porém há um fato interessante 

que o educador, ao explicar essa vestimenta, apresenta o nome de cada acessório e diz que 

cada grupo indígena denomina suas vestimentas conforme sua cultura. Nesta sala também 

possui uma urna funerária que é apresentada como da Tradição Descalvado e como sendo um 

ritual importante e diferenciado em cada etnia. Em seguida possui um painel com nomes dos 

seguintes grupos indígenas: Bororo, Payaguás, Kinikinawa, Guató, Orejones, Xarayes, 

Caiapó, Kadiwéu e Guarani. 

Segundo o relatório de Etchervarne (2004b), criador do roteiro do Muhpan, este painel 

expõe as representações mais significativos dos grupos indígenas durante o período do 

contato. Essas informações, segundo ele, foram baseadas na pesquisa realizada por Eremites e 

Viana (2000), no qual acrescenta que os grupos indígenas, no momento da conquista ibérica, 

possivelmente eram classificados levando em consideração a designação étnica, a área de 

ocupação e a filiação linguística. Muito provavelmente os mais conhecidos enquadrar-se-iam 

da seguinte maneira:  

1) Chané e Guaná, Terena, Orejone e Xaray – Família linguística Arawak 

2) Mbayá-Guaykuru, Payaguás e Agaz – Família linguística Guaikuru 

3) Itatim e Guarambarense – Família linguística Tupi-Guarani 

4) Kaingang – Família linguística Jê 

5) Yshyr - Família linguística Zamuco 

6) Guató – Tronco linguístico Macro-Jê 

 

Esta sala era o espaço ideal para falar individualmente sobre as etnias indígenas, 

destaque que só é dado aos Guaicuru e Payaguás mais à frente na cronologia do museu. Ou 

seja, nesta sala somente expõe o nome dos indígenas e não há uma contextualização história. 

Esta sala deixar claro que haviam grupos diversificados no momento do encontro entre as 

civilizações, porém não se sabe de onde vieram, onde estão ou para onde foram. Sendo que ter 

acesso a essas informações são fundamentais, pois possuímos “[...] a necessidade de conhecer 
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a diversidade cultural, étnica, histórica, linguística e antropológica dos povos indígenas do 

Brasil. [...]” (CALDERONI; MUSSI, 2014, p. 29). Pois desta forma os indivíduos entenderão 

que existe diversidade entre os grupos indígena, ou seja, existe indígenas e não indígena.   

Na Sala Conquista Espanhola possui dois painéis que falam sobre os percursos dos 

viajantes espanhóis até a chegada em Potosí com a descoberta das minas de Prata. Apresenta 

também em forma de imagens e relatos a visão etnocentrista que os viajantes descreviam os 

indígenas. Esta sala possui um conteúdo extenso e se assemelha com o transmitido por Costa 

(1999) em seu livro História de País inexistente: O Pantanal entre os séculos XVI e XVII. 

Na sala seguinte, destinada as Missões Jesuítas podemos nos deparar com uma réplica 

em miniatura de uma Missão Jesuíta e um mapa histórico geográfico de La Província de 

Missiones 1585-1896, que apresenta as localizações das Missões Jesuítas do Itatin, Guayra e 

Tape. Com relação a conteúdo, se apresenta de forma resumida, dando destaque somente a 

Missão do Itatim devido a réplica já mencionada. 

Na Sala Payaguá e Guaicuru há um quadro para cada etnia pintado pelo artista plástico 

paulista Filipelli e um texto que conta de forma sucinta as práticas dos Guaicuru e os Payaguá. 

No quadro fica bem explícito que os Payaguá eram dominadores da canoa e os Guaycuru do 

cavalo, não significando que ambos não tenham utilizado outros métodos de transporte. Com 

o destaque dado somente a essas duas etnias indígenas, esperava-se que fosse expresso mais 

conteúdos relevantes e contextualizados sobre os Payaguá e Guayrucu. Não ficou claro na 

exposição do museu ou no relatório do historiador que projetou a história do museu, os 

motivos pelos quais somente evidenciar esses dois grupos indígenas. Acredita-se que seja 

devido aos dados científicos que se apresenta maior sobre essas duas etnias.   

Na última sala voltada para a temática indígena, denominada Pintura Corporal Bororo, 

pode ser observada um diorama da família Bororo, essa representação de família possui um 

tamanho semelhante ao de seres humanos, o que dá vida ao espaço. As réplicas de indígenas 

foram confeccionadas de isopor e ornamentado pelos próprios indígenas Bororo. Este diorama 

possui um dualismo, pois de um lado atrai a atenção dos visitantes, por possuir um tamanho 

semelhante e por apresentar as pinturas característica deste grupo, mas por outro lado desperta 

a imagem do indígena nu, com os corpos pintados, incivilizados, um primata, selvagem e 

preguiçoso. 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 610 

Na análise realizada sobre a história indígena do Muhpan não foi observado que o 

Museu tem o propósito claro de fazer com que o visitante saia com a ideia de diversidade 

indígena ou que o indígena sofreu e sofre um processo de transformação na sua cultura. O 

Museu se preocupa mais em transmitir a história do todo e não das particularidades de cada 

processo histórico. O historiador que criou o projeto conceitual se atentou a contar 8,200 anos 

de história e acabou deixando lacunas que marcam até hoje a identidade dos indígenas do 

Pantanal representado pelo Museu de História do Pantanal. 

Diante da temática indígena, narrada pelo Muhpan, não ficou explícito erros 

historiográficos, somente momentos de silenciamento e invisibilidade de momentos históricos 

importantes. Sabemos que o indígena possui identidades estereotipada e preconceituosa que 

advém do período colonial, mas que ainda se encontra vivas na sociedade. Os museus 

enquanto instituições de ensino e pesquisa não devem estimular o preconceito, mas sim abrir a 

mente dos visitantes apresentando diversidade e transformação na cultura indígena. Pois desta 

forma o indivíduo será capaz de refletir criticamente sobre a história indígena, principalmente 

os professores de história, que trabalham com esses conteúdos dentro da ementa escolar. 

O Museu de História do Pantanal deve ser visto como um portador de estratégias 

discursivas, que é transmissor de um conhecimento geral e não aprofundado da história 

indígena. Deve ficar claro, que este espaço não possui um conteúdo completo sobre a questão 

indígena, mas o conhecimento transmitido no museu é capaz de ser base para a construção de 

outros. Ou seja, não significa que o professor não deva visitar o Museu, pelo contrário, o 

Muhpan transpira conhecimento e contribui na transmissão de valores. É preciso um professor 

orientador, que dirija a visita e não aquele que se deixa ser dirigido pelo discurso do narrador. 

 

6 PRÁTICA SOBRE A QUESTÃO INDÍGENA 

 

No ano de 2016, um grupo de alunos do ensino fundamental de uma escola particular da 

cidade de Corumbá/MS realizaram visita ao Museu de História do Pantanal. Com isso, foi 

solicitado que todos os alunos realizassem um desenho no final da visita. O desenho deveria 

representar o indígena ou sua cultura. Houve o retorno de 27 (vinte e sete) desenhos, dentre os 

quais foram selecionados 3 (três) imagens que mais representavam os demais, conforme 
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apresentados nos Quadros 1, 2 e 3. Cabe salientar que os nomes dos alunos são fictícios para 

manter em sigilo as suas identidades. 

   
     Quadro 1- Visão de Indígena do aluno Armando de 10 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

 

 

              Fonte: Autoras, 2017. 
        

Quadro 2 - Visão de Indígena do aluno Eder de 10 anos. 
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             Fonte: Autoras, 2017. 

 

 

 

Quadro 3 - Visão de Indígena do aluno Enzo de 11 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

Fonte: Autoras, 2017. 

 

Analisando os três desenhos realizados após a visita, podemos perceber que as 

representações dos alunos estão carregadas de estereótipos, visto que os desenhos evidenciam 

que a imagem do bom selvagem ainda está presente no imaginário dos estudantes. Assim, no 

Quadro 1 aparece a indígena que está com os seios de fora, sugerindo que a cultura do índio é 

caracterizada pela nudez; no Quadro 2 o indígena é sinônimo de caçador selvagem, por estar 

mirando um animal; no Quadro 3 predomina a ideia de que se trata de uma cultura em atraso, 

caracterizada pela vestimenta e adorno dos indígenas. 

Por meio desses desenhos, observamos um indígena genérico e universal, estigmas que 

os alunos carregam que são originários de seus pais, colegas, professores etc. Para mudar essa 

realidade, Calderoni e Mussi (2014, p. 42) nos alertam que é preciso realizar um “[...] 

processo de desconstrução, num exercício de descolonização dos equívocos geradores de 

preconceitos que seguem sendo reproduzidos historicamente em diversos espaços educativos, 

incluindo-se os artefatos culturais que transitam na escola”.  Pois ainda, segundo as autoras, 
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essas diferenças coloniais deixam os indígenas a margem da sociedade, porém não existe 

superioridade entre a cultura do branco ou indígena, somente diferenças culturais e que não 

devem ser colocadas como desigualdades. Deve ficar claro que: 

 

[...] a participação do índio foi e continua sendo enorme: na formação do povo 

brasileiro (oficialmente na junção de três raças: a indígena, a branca e a negra; ainda 

que saibamos que o seguimento branco foi o dominante, a cujo projeto colonizador 

submeteu o índio e o negro), na agricultura familiar, na conservação do meio 

ambiente, na defesa do território, na língua portuguesa, nas artes, na medicina 

tradicional, na educação; enfim, em muitas áreas do conhecimento teórico e prático. 

(CALDERONI; MUSSI, 2014, p. 45). 

 

Diante do que foi apresentada sobre a cultura indígena exposta no Museu de História do 

Pantanal, bem como por meio da análise dos desenhos dos alunos, percebemos que na 

temática indígena narrada pelo referido museu não ficou explícito erros historiográficos, mas 

sim há um silenciamento e invisibilidade de períodos históricos importantes das diversas 

culturas indígenas. Para tentar sanar tais limitações, as práticas educativas existentes no 

Muhpan tentam contar histórias que não estão presentes no circuito expositivo. Ainda assim, 

percebemos, pelo desenho das crianças, que há lacunas da história das diversas culturas 

indígenas presentes no Pantanal, representadas pelo Muhpan. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Museu de História do Pantanal/Muhpan utiliza-se de recursos tecnológicos, que o 

diferencia dos demais museus, para narrar a história da ocupação humana na região do 

Pantanal. Porém ao ousar contar a história de aproximadamente 8,200 anos o museu acabou 

deixando lacunas, as quais são criticadas várias vezes por pessoas que não se sentem inseridas 

na historia do Pantanal sendo as culturas indígenas alguns desses grupos que não se sentem 

integrado na História do Pantanal. Quando se analisa toda a história narrada pelo museu, 

percebe-se que ele não está preocupado em contar a história do indígena ou a história do 

negro, ou a história da arqueologia, ou a história do Pantanal, mas sim está preocupado em 

contar a história do todo. E as histórias específicas são apenas complemento para conseguir 
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contar toda essa história. Desta maneira, o museu acaba deixando essas lacunas por tentar 

contar tudo e sabemos que isso é impossível. 

Com relação à história dos indígenas retratadas pelo museu, ele se torna algo que 

inevitavelmente deve ser retratado, já que o indígena é sempre lembrado como o primeiro 

ocupante da terra. Com o Muhpan não foi diferente, se o indígena foi o primeiro a ocupar o 

território, logo é com ele que o museu começa a contar a sua história, ou seja, como se fosse 

ao obrigatório ter que falar do indígena. Tais ideias ficam evidentes, pois a presença indígena 

só é evidenciada no primeiro pavimento do Museu, onde a cultura indígena se constitui como 

elemento principal, juntamente com a história o rodeia. 

Já no segundo pavimento, começa a falar de guerra, de porto de Corumbá, de 

imigrantes, já não faz mais sentido contar a história do indígena, o que não significa que o 

indígena não tenha feito parte da história, ou que tenha sido insignificante sua participação. 

Na realidade, torna-se evidente que as diversas culturas indígenas já não eram relevantes ou 

necessárias serem retratadas, por isso o indígena só aparece no período colonial (1º 

Pavimento) e sua cultura se congela com traços desse período. Como consequência de tal 

organização, o visitante sai do museu com a ideia que o indígena é nu, com pintura no corpo, 

com arco e flecha, pois é essa imagem retratada pelo Muhpan, que não apresenta o indígena 

na sociedade atualmente. 

Com relação ao conteúdo no contexto indígena não foi percebido nenhum erro histórico 

gravíssimo, somente momentos de silenciamento. Não se observa a história das etnias como, 

onde ou para onde foram, se ainda existem as etnias indígenas. Há cinco salas que falam 

sobre os indígenas, que aborda de forma geral, mas não especifica nada. Que é justificado por 

se ter um museu que conta uma história imensa e se for contar a história de cada 

particularidade teria que montar uns três ou quatro museus. 

Por meio do estudo realizado, percebemos que, segundo a concepção histórica de 

museu, o Muhpan se caracteriza pela visão atualizada, entendida como museu vivo, que 

estimula a visitação e propões atividades educativas diferenciadas. Nesse cenário, não se 

percebe grandes problemas, pois o museu se caracteriza por sua forma dinâmica. As 

atividades de ensino se tornam um recurso capaz de minimizar as lacunas e silenciamento 

deixadas na história do indígena apresentados no roteiro do Museu de História do Pantanal. 
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Pois ao realizar atividades diversificadas sendo elas projetos, oficinas, aulas, entre outros, 

busca-se trabalhar com conhecimentos científicos e com ideias de diversidades e 

transformação. Isso pode ser evidencia no discurso do mediador que se difere das placas 

explicativas presente no museu. 
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO SUL DE MATO GROSSO: O 

CURSO DE MAGISTÉRIO RURAL EM DOURADOS (1970) 
 

 

Ana Paula Fernandes da Silva Piacentine (UFGD)229 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta resultados finalizados de uma pesquisa de Mestrado em 

Educação, que tem por objetivo analisar o processo de implantação e funcionamento do Curso 

de Magistério Rural, também conhecido como “Normal de Férias”, na década de 1970, no 

município de Dourados, situado no Antigo Sul de Mato Grosso. Neste sentido, busca 

examinar o perfil do quadro docente e discente, a organização curricular e os programas de 

ensino do Curso, entre outros aspectos. O recorte temporal justifica-se pelo fato de os anos de 

1970 sinalizarem o período de criação e vigência do Curso.  

Pretende-se registrar essa história da formação de professores, por meio de 

documentos e da história oral, juntando as fontes documentais preservadas nos Arquivos, 

Museus e Centros de Documentação, com as entrevistas de professores e alunos do Curso, 

adotando a opção metodológica da História Oral.  

A pesquisa se orienta na perspectiva da Nova História Cultural, pois privilegia como 

objetos de investigação aspectos da cultura escolar que marcaram esse Curso de Magistério 

Rural. Nas últimas décadas, a História da Educação Brasileira tem sido largamente 

influenciada pelas novas correntes historiográficas, oriundas da Escola Francesa, 

especialmente pela Nova História Cultural. 

 A Nova História Cultural surgiu “da emergência de novos objetos no seio das 

questões históricas como as formas de sociabilidade, as modalidades de funcionamento 

escolar, entre outros” (CHARTIER, 1990, p.14). A sua influência na História da Educação 
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fez com que a pesquisa nesta área passasse a se centrar em novos domínios, como aponta 

Carvalho (1998, p.32):  

 

(...) penetrar a caixa preta escolar, apanhando-lhe os dispositivos de organização e o 

cotidiano de suas práticas; pôr em cena a perspectiva dos  agentes educacionais; 

incorporar categorias de análise – como gênero -, e recortar temas – como profissão 

docente, formação de professores, currículos e práticas de leitura e escrita -, são 

alguns dos novos interesses que determinam tal reconfiguração.  

  

Assim, pode-se dizer que novos objetos e temas como novos problemas e 

procedimentos de análise se integraram à pesquisa em História da Educação, favorecendo 

outros caminhos para o seu estudo, como é o caso, por exemplo, de uma investigação como a 

aqui proposta, que se debruça sobre um curso de formação de professores leigos. 

Neste estudo, pretende-se responder a seguinte indagação: em que medida o Curso de 

Magistério Rural criado para atender os professores leigos do município de Dourados, 

proporcionou uma formação mais adequada para o exercício do magistério e favoreceu a 

escolarização da população rural?  

Esta pesquisa recai-se sobre uma temática ainda pouco explorada pela historiografia 

educacional, como assinala Bastos (2010), ao prefaciar o livro “Educação Rural: práticas 

civilizatórias e institucionalização da formação de professores”, de organização de Flávia 

Obino Corrêa Werle, que os estudos sobre “a educação rural e a formação de professores 

permite preencher uma lacuna da historiografia da história da educação na América Latina e, 

especialmente, no Brasil” (p.7).  

 

2 O Curso de Magistério Rural: uma experiência na formação de professores leigos em 

Dourados, na década de 1970 

 

Registram-se, desde os anos de 1930, iniciativas para a habilitação de docentes leigos 

rurais, como foi o caso da primeira Escola Normal Rural criada em Juazeiro do Norte (Ceará), 

em 1934. Convém lembrar que a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (nº 5.692/71), segundo Rodrigues (1985, p.38), suscitou “uma inevitável discussão 

em torno do grande número de professores leigos existentes no país, especialmente na zona 
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rural, atuando sob precárias condições de trabalho e de vida”. O art. 77 da referida Lei 

instituía: 

 

Quando a oferta de professôres, legalmente habilitados, não bastar para atender às 

necessidades do ensino, permitir-se-á que lecionem, em caráter suplementar e a 

título precário:    

a) no ensino de 1º grau, até a 8ª série, os diplomados com habilitação para o 

magistério ao nível da 4ª série de 2º grau;  

b) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, os diplomados com habilitação para o 

magistério ao nível da 3ª série de 2º grau;  

c) no ensino de 2º grau, até a série final, os portadores de diploma relativo à 

licenciatura de 1º grau.  

Parágrafo único. Onde e quando persistir a falta real de professôres, após a aplicação 

dos critérios estabelecidos neste artigo, poderão ainda lecionar:   

a) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, candidatos que hajam concluído a 8ª série e 

venham a ser preparados em cursos intensivos;  

b) no ensino de 1º grau, até a 5ª série, candidatos habilitados em exames de 

capacitação regulados, nos vários sistemas, pelos respectivos Conselhos de 

Educação;  

c) nas demais séries do ensino de 1º grau e no de 2º grau, candidatos habilitados em 

exames de suficiência regulados pelo Conselho Federal de Educação e realizados em 

instituições oficiais de ensino superior indicados pelo mesmo Conselho. 

 

Diante do prescrito, pode-se concordar com Rodrigues (1985), ou seja, tornava-se 

impraticável o cumprimento dos objetivos propostos pela referida Lei, em virtude das 

condições tão adversas de recursos materiais e humanos nos diferentes Estados brasileiros. 

Nos anos de 1970, o MEC, ao constatar por meio de pesquisas um grande número de 

professores leigos atuando, sobretudo, nas escolas rurais, implantou um convênio com alguns 

Estados com maior concentração de docentes leigos, entre os quais o Mato Grosso, que fez 

parte desta experiência, implantando o Projeto LOGOS I230. 

No contexto de iniciativas de formação de professores leigos rurais que surge, na 

década de 1970, o Curso de Magistério Rural, em Dourados. Em 1970, o Departamento de 

Pesquisa e Ensino solicitou que todas as Delegacias de Ensino do estado de Mato Grosso 

apresentassem um levantamento das escolas, com dados reais no que se refere ao número de 

alunos, professores e escolas de sua extensão. Diante dessa determinação, a Delegacia 

Regional de Ensino de Dourados (MT) fez um levantamento de sua realidade educacional e 

                                                                 
230

 O Projeto Logos I se constituía em uma metodologia personalizada, que favorecia um atendimento 

quantitativo, usado para a formação de professores leigos. Esta experiência estendeu -se também para os anos de 

1980, com o Logos II.  



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 621 

apresentou em seu relatório final, para a Secretaria de Educação e Cultura do município, 

sugestões para a melhoria do serviço educacional na região, dentre elas a especialização de 

professores, uma vez que, dos 228 professores que atuavam em grupos escolares, escolas 

reunidas, escolas rurais mistas, entre outras, 118 tinham a formação da escola normal e 110 

eram professores leigos231. Foi neste contexto, que surgiu a necessidade de se planejar cursos 

para a formação de professores leigos que atuavam nas zonas rurais.  

 Entretanto, em busca de solução para esse problema, as iniciativas foram tomadas 

somente a partir de 1973, quando o prefeito de Dourados, João da Camara, solicita ao 

Secretário da Educação e Cultura do Mato Grosso, Joaquim Alfredo Soares Vianna, a criação 

de curso supletivo de ensino de 2o Grau, de educação geral e formação especial para 

habilitação de docentes leigos com formação em nível de 1o Grau e de regentes do ensino 

primário, em exercício. No Ofício, o prefeito local sugeria que esses cursos fossem 

ministrados em período de férias232. Assim foi criado o curso de magistério rural ou “normal 

de férias”, como ficou conhecido.  

A criação deste Curso foi justificada pelo fato de que o art. 24 da Lei no 5.692/71 

previa soluções como esta e ainda pelos seguintes motivos: 

a) Dará oportunidade, aos professores leigos da zona rural, de 

prosseguirem os seus estudos; 

b) O Professor aluno já habilita no meio rural e deste meio dificilmente 

se afastará; 

c) A existência de elevado número de professores leigos sem formação 

em nível de 1o Grau; 

d) A própria Secretária de Educação e Cultura do Estado está, no 

momento, ministrando em Dourados um curso de supletivo para os 

professores leigos, em exercício, que naturalmente, se obtiverem 

aprovação, terão também condições de continuarem seus estudos233.  

 

                                                                 
231

 Fonte: Pasta de Documentos da Delegacia Regional de Mato Grosso – MT de 1970. 
232

 Fonte: Ofício n
o 

172/73,
  de 

 01 de agosto de 1973. 
233

 Fonte: Idem. 
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Em síntese, pode-se dizer que a criação deste Curso, em Dourados, esteve pautado 

tanto no artigo 24 da Lei 5.692/71 quanto nas reais necessidades do município, devido ao 

elevado número de professores atuando sem a formação necessária em zonas rurais. 

Este curso foi oferecido aos professores leigos do município de Dourados, no período 

de férias escolares, sendo o seu corpo docente constituído pelos próprios professores 

especializados (normalista) da região, como instrutores. Para dar visibilidade a alguns 

aspectos da organização do curso, vale a pena também recorrer aos depoimentos de ex-alunos. 

O relato de uma ex-aluna é bem significativo neste aspecto. 

 

Os cursos de férias eram os cursinhos preparatórios, não era uma formação de 

caráter superior. Nós estudávamos os três turnos, isto durante um mês, eram sete 

disciplinas. Este curso visava atender às exigências de formação de professores e era 

oferecido para os professores do Município e do Estado em convênio com o 

Governo Federal. Por ele ganhávamos uma bolsa paga em dinheiro e estadia.  (M. C. 

S, ex-aluna do Curso, entrevistada em 04/02/11).  

 

Outra entrevista realizada com ex-aluna também revelou aspectos importantes do 

funcionamento deste curso. 

  

Este projeto foi muito significativo, era uma experiência pedagógica de se entender 

o processo ensino-aprendizagem, de respeito ao tempo do aluno, de conhecimento 

profissional. No entanto, era muito limitado, não havia tempo de discussões de 

teoria, a gente lia os textos e respondia as questões predeterminadas segundo o 

entendimento. Era um curso a distância com prestações de contas presenciais (M. A. 

C., ex-aluna do Curso, entrevistada em 10/02/11).   

 

Tendo em vista estes depoimentos, além de outras entrevistas que foram realizadas, 

pode-se dizer que o curso de magistério rural, no município de Dourados, tinha uma 

organização que se diferenciava de um curso regular de formação de professores do período, 

pois apresentava um tempo de duração estruturado para ocorrer somente no período de férias 

escolares dos docentes, com aulas realizadas em três turnos e uma oferta de sete disciplinas, 

constituída por disciplinas de caráter propedêutico e pedagógico, entre outras. O curso não 

favorecia a leitura de muitos textos e nem mesmo um aprofundamento dos textos lidos, pode-

se concluir que este constituía uma experiência pedagógica importante para compreender o 

processo de ensino-aprendizagem, preparando-os para o exercício do magistério.  
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Podemos afirmar que o Curso de Magistério Rural em Dourados configurou-se com 

uma cultura escolar específica, que permite compreender as particularidades e as experiências 

que foram realizadas para atender à escolarização de uma população rural do Antigo Sul de 

Mato Grosso, nos anos de 1970.  
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO BRASILEIRO: BRASIL IMPÉRIO 
 

Gabrielle M. Araújo (UFMS)234 
Paulo Fioravante Giareta (UFMS)235 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

A Escola sempre foi reflexo dos interesses políticos e sociais enfrentados de acordo 

com o contexto histórico que a mesma esteve situada. Para controlar e medir o processo de 

ensino e aprendizagem foi criado exames, posteriormente, chamados de avaliações, que 

perante o senso comum tem função de examinar o desenvolvimento pedagógico do aluno. 

Entretanto, sabemos que alguns métodos avaliativos são excludentes, sendo um dos 

mecanismos característicos do fracasso escolar.  

O método de exames escolares foi inserido nas escolas a partir dos séculos XVI e 

XVII, com as características das atividades pedagógicas jesuíticas e pelo Bispo John Amós 

Comênio, entretanto, há indícios que na China 3000ac já se fazia uso de exames para seleção 

de homens para o exército. Entretanto, os exames com caráter escolar tiveram seu clímax com 

a ascensão da classe burguesa quando a mesma começa a usar a escola e o trabalho como 

instrumentos para ascender socialmente, ou seja, foi criado para escolher os alunos capazes de 

ascender socialmente ao mostrar domínio sobre uma cultura imposta como privilegiada, sem 

levar em conta a bagagem de capital cultural, social e econômico que o mesmo carrega.  Tais 

métodos avaliativos são dominantes na maioria das escolas públicas e privadas até hoje.  

O trabalho busca entender a origem das avaliações e exames, e seu contexto histórico 

nas escolas brasileiras por meio de estudos das políticas educacionais de época, conjuntos de 

leis e normas. Aqui, responde pela caracterização da avaliação no período imperial brasileiro. 
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2 O IMPACTO DE UMA AVALIAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA CONSCIÊNCIA 

PEDAGÓGICA DO PROFESSOR 

 

De acordo com Chueri (2008) avaliar o processo de ensino e aprendizagem não é de 

maneira nenhuma um processo neutro e livre de intencionalidade, carrega consigo um estatuto 

político e epistemológico que dá suporte a esse processo de ensinar e aprender que acontece 

na prática pedagógica na qual a avaliação se estabelece. Caldeira (200, p. 122) reafirma esta 

intencionalidade: 

 

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está delimitada por uma 

determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica. Ela não ocorre num 

vazio conceitual, mas está dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de 

homem, de educação e, conseqüentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso 

na teoria e na prática pedagógica. 
 

O professor como avaliador agrega significados e sentidos à avaliação, produzindo 

conhecimentos e representações a respeito, com base nas suas próprias vivências e 

concepções. De acordo com Sordi (2001, p23.): “Uma avaliação espelha um juízo de valor, 

uma dada concepção de mundo e educação, e por isso vem impregnada de um olhar 

absolutamente intencional que revela quem é o educador quando interpreta os eventos da cena 

pedagógica”. 

De acordo com Perrenoud (1999) a avaliação acaba criando dentro do âmbito escolar 

uma hierarquia de excelência, onde o papel da avaliação é servir de instrumento para 

classificar os alunos de acordo com seus conhecimentos comparando uns com outros. Logo, 

os alunos que não conseguem se enquadrar em um certo patamar estão mais sujeitos a 

exclusão e em seguida, ao fracasso escolar.  

Sendo assim, a avaliação escolar tende a ser um mecanismo de exclusão quando usada 

como instrumento de medição e classificação do saber, o impacto de um instrumento 

avaliativo na vida de um aluno pode ser decisivo para sua progressão na vida escolar, por isso 

é importante que o professor tenha consciência pedagógica de tal prática. 

De acordo com Hadji (2001, p. 34) reduzir a avaliação a uma simples medida ou a 

uma prova, implica na aceitação na confiabilidade da prova como instrumento medidor e não 
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considerar que as subjetividades do avaliador venham a interferir nos resultados, sendo assim 

o autor nos alerta: 

 

(...) registraremos aqui o fato de que hoje se sabe que a avaliação não é uma medida 

pelo simples fato de que o avaliador não é um instrumento, e porque o que é 

avaliado não é um objeto no sentido imediato do termo. Todos os professores 

avaliadores deveriam, portanto, ter compreendido definitivamente que a “nota 

verdadeira” quase não tem sentido. 

 

A avaliação como processo de medida teve início no século XX, nos Estados Unidos 

com o desenvolvimento da Psicologia, mais especificamente com  Thorndike e seus estudos 

sobre testes educacionais, originando testes padronizados para medir habilidades e padrões 

dos alunos, posteriormente, Binet e Simon criaram o primeiro teste de inteligência para 

crianças e adultos. Todas essas possibilidades de mensurar os comportamentos criou e 

expandiu a cultura de testes, trouxe implicações então sobre como avaliar se confundia com 

medir. 

Os métodos avaliativos educacionais dividem opiniões sobre sua finalidade até hoje, 

Luckesi (2003), afirma que historicamente passamos a denominar a prática de avaliações de 

aprendizagem como “avaliação de aprendizagem escolar”, quando na verdade ainda fazemos 

uso de “exames”, ou como o autor nomeia, fazemos usa de uma Pedagogia do Exame. Ainda 

existem instrumentos usados por meio destes exames, como o ENEM, o que para o autor 

reafirma a cultura do exame e não a cultura avaliativa. “A sala de aula é o lugar, onde em 

termos de avaliação, deveriam predominar o diagnóstico como recurso de acompanhamento e 

reorientação da aprendizagem, em vez de predominarem os exames como recursos 

classificatórios” (LUCKESI, 2003, pag 34) 

 

3 AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO NO BRASIL IMPÉRIO (1822 – 1889) 

 

 É denominado de Brasil Império, pra efeito da presente análise, o período da história 

do Brasil que iniciou-se o denominado processo da Independência, em 1822 até o início do 

período republicano, em 1889.  

Desde 1854 já existiam decretos para regulamentar como seriam os exames: sua 

função, as datas que seriam aplicados, diferentes modalidades e os conteúdos a serem 
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cobrados. O Decreto 1.331 – A deste ano aborda o papel da avaliação como exames 

habilitadores para novas etapas de estudo, ou no caso do professor, promoção e premiações. 

 

Art. 112. Os discipulos das aulas e estabelecimentos particulares de instrucção secundaria serão 

admittidos todos os annos, no mez de Novembro, a exames publicos por escripto das materias que são 

requeridas como preparatorios para a admissão nos cursos de estudos superiores. Os dias, horas, e lugar 

para esses exames serão publicados com antecedencia pelo Inspector Geral. O modo e solemnidades 

dos mesmos exames, a fim de se evitar toda a fraude e protecção, serão designados em instrucções 

especiaes. Os alumnos que nelles se distinguirem terão os seguintes premios, que serão graduados 

naquellas instrucções: 1º Isenção de direitos de matricula no Collegio de Pedro II para tomar o gráo de 

Bacharel, querendo-o. 2º A mesma isenção nas Academias de ensino superior. 3º Preferencia de 

admissão no dito Collegio como repetidores. (BRASIL, 1854, pag 47) 

 

 Já o Decreto 2.006 de 1857 aponta a importância dos exames para conclusão dos 

estudos de cada ano letivo, destacando em alguns artigos os quais abordam as características 

do mesmo. O Art. 29 aborda o conjunto de matérias estudadas e o art. 31 por sua vez, dispõe 

das diferentes modalidades de prova.  

Considerando, ainda, o Decreto 2.006, o art. 46 nos mostra que além dos exames de 

fim de ano, existiam exames para a matrícula do ano seguinte. 

É possível observar que a cultura da Pedagogia do Exame na história brasileira vem 

desde os primórdios quando usamos exames para comprovar a capacidade dos alunos, além 

de destacar que não foi usado o termo “avaliação” em nenhum artigo/decreto. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Sendo assim é possível enxergar que a metodologia de provas e exames foi carregada 

durante décadas no contexto brasileiro tendo início no Brasil Império, apesar de hoje termos 

uma política de avaliação ainda herdamos a metodologia imperial do sistema de avaliação 

escolar brasileiro. 

 Entendendo que essa metodologia é ultrapassada, que não representa a realidade social 

dos alunos e tomando consciência do papel do pedagogo nesta prática, concluímos que tal 

prática deve ser alterada ou até mesmo extinta do contexto escolar e que quando a realizamos 

estamos consentindo com uma prática injusta, desleal e de exclusão, que muitas vezes leva os 

alunos ao fracasso escolar. 
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POLÍTICA DE AVALIAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL IMPÉRIO: UMA 

LEITURA A PARTIR DA LEGISLAÇÃO DE ÉPOCA 

 

Felipe de Lima Silva (UFMS/CPTL)236 

Paulo Fioravante Giareta (UFMS/CPTL)237 

 

1 INTRODUÇÃO 

A ideia que Portugal tinha para o Brasil passava longe da construção de uma nação 

plena e independente. A proposta portuguesa, diferente dos colonizadores Ingleses, estava 

centrada num modelo exploratório, retirando da colônia tudo o que demandava para a corrida 

pelo desenvolvimento com os países vizinhos.  

A colônia Portuguesa se torna nada mais do que um celeiro de exploração, onde todo o 

capital se concentraria na metrópole. A preocupação com o sistema educacional só veio a 

surgir depois de 30 anos do seu descobrimento (1530) e ficou a cargo da igreja que previa 

uma proposta educacional doutrinal, sendo conduzida pelos Jesuítas, grupo criado por Inácio 

Loiola no contexto da reforma protestante do século XVI.  

Esse grupo religioso, herdeiros da escolástica tardia praticada na península ibérica, viu 

nos nativos da região a oportunidade para garantir números ao catolicismo. Contudo, convém 

destacar que o projeto jesuítico foi coadjuvante de um amplo projeto português para a 

exploração da colônia. 

Com a proclamação da independência o Brasil passou a se reconhecer como uma 

nação e, para tanto, passou a dispor de um sistema de leis próprias, inclusive, um conjunto de 

leis educacionais. Desde a expulsão dos Jesuítas, em 1760, pelo Marquês de Pombal, que 

caminha no sentido de recuperar a economia através de uma concentração do poder real e de 

                                                                 
236

 Graduando em Pedagogia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS, Campus de Três lagoas 

- CPTL. Email: felipelima2701@gmail.com. 
237

 Doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Docente da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul – UFMS, Campus de Três Lagoas – CPTL. Email: pfgiareta27@yahoo.com.br 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 630 

modernizar a cultura portuguesa, o Estado passou a se impor como organizador do sistema de 

ensino (Amaral & Seco, 2006).  

A reforma pombalina, no contexto da colônia, implicou num intervalo de quase trinta 

anos para que o Estado português assumisse o controle pedagógico da educação, indo da 

completa expulsão dos jesuítas e da desconstrução do seu aparelho educacional, dos métodos 

aos materiais didáticos, até a nomeação de um Diretor Geral dos Estudos que deveria, em 

nome do Rei, nomear professores e fiscalizar sua ação em nada contribuiu para o sistema 

educacional.  

O próprio Alvará real afirmava que o sistema jesuítico era movido por intenções 

sinistras e infelizes insucessos, identificando o método da Companhia de Jesus como escuro, e 

fastidioso, alegando, ainda que o mesmo fosse pura expressão de mau gosto e culpado por ter 

produzido a ruína dos estudos (BRASIL, 1759). 

 

2 A POLÍTICA DE AVALIAÇÃO NA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL DO BRASIL 

IMPERIAL 

 

Segundo Amaral & Seco (2006) foi por meio do Alvará Régio de 28 de junho de 1759, 

que o Marquês de Pombal, com o apoio do Rei, suprime as escolas jesuíticas de Portugal. Os 

jesuítas acabam sendo expulsos de todas as colônias e, ao mesmo tempo, o Marquês cria as 

aulas régias (NISKIER, 2001) ou desmembradas de Latim, Grego, Filosofia e Retórica, que 

deveriam suprir as disciplinas antes oferecidas nos extintos colégios da ordem jesuíta 

(BRASIL, 1759).  

Essa proposta se estruturou como aulas isoladas sem articulação com as demais, com 

um único professor que muitas vezes era leigo e mal preparado para o oficio ao qual foi 

designado. Por não apresentar uma seriação o objetivo da aula era fazer com que o aluno 

aprendesse o que estava sendo ensinado, sem um sistema avaliativo como provas e testes.  

Com a chegada da Corte Portuguesa no ano de 1808, são iniciadas as primeiras 

concessões para a criação de um sistema educacional mais vigoroso e até mesmo mais 

adequado para a monarquia que viria a se instalar na colônia.  

Em 1854 com o primeiro conjunto de leis feitos pelos até então governantes do Brasil, 

surgem às diretrizes especificamente avaliativas para o processo de ensino e aprendizagem. 
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No decreto de 29 de dezembro (BRASIL, 1837) que regulará o modo de admissão dos 

aprendizes menores nas oficinas do Arsenal de Guerra e outras disposições a respeito, 

associará premiações duas vezes ao ano para os menores que fizerem um progresso não só nas 

primeiras letras e desenhos ao qual o mesmo está sendo capacitado como no oficio ao qual 

está se destinando.  

Essa ideia de premiação é algo bastante observável em todas as legislações do Período 

Imperial, como se funcionasse como uma forma de incentivar os alunos a se destacarem. O 

diretor que ficará responsável pelo arsenal de guerra deverá propor sempre que possível às 

alterações de melhoria que lhe pareçam condizentes com o futuro para com o governo do 

mesmo, e também apresentar o regulamento interno do mesmo para a aprovação. 

O estatuto do Colégio Dom Pedro 2º (BRASIL, 1838) já trabalhará com um esquema 

de classificação dos melhores alunos, aqueles que melhor se destacarem de acordo com o 

regimento interno da escola. Os seis primeiros alunos receberam banco de honra nas aulas, ou 

seja, os mesmos teriam um assento reservado em suas respectivas salas de aula.  

Segundo Cunha Júnior (2010), esses prêmios revelam uma das habilidades que o 

Colégio Dom Pedro 2º esforçou-se por desenvolver em seus discentes, aspirantes ao mundo 

do governo imperial, a composição de textos e discursos, especialmente através da cadeira de 

Retórica.  

O Decreto nº 1331 de 17 de fevereiro (BRASIL, 1854), por sua vez, apresentará a 

avaliação sempre vinculada à ideia de exames que habilitaram para a nova etapa de estudos, 

promoção, premiação e condição para o exercício profissional, no caso especifico da função 

de professor. Ele também nos trará uma visão da política de avaliação de uma forma bem 

mais explicita que os apresentados anteriormente. No art. 122 é dito que: 

 

[...] os discípulos das aulas e estabelecimentos particulares de instrucção secundaria 

serão admittidos todos os annos, no mez de Novembro, a exames públicos por 

escripto das materias que são requeridas como preparatorios para a admissão nos 

cursos de estudos superiores. Os dias, horas, e lugar para esses exames serão 

publicados com antecedência pelo Inspector Geral. O modo e solemnidades dos 

mesmos exames, a fim de se evitar toda a fraude e protecção, serão designados em 

instrucções especiaes. Os alumnos que nelles se distinguirem terão os seguintes 

premios, que serão graduados naquellas instrucções: 1º Isenção de direitos de 

matricula no Collegio de Pedro II para tomar o gráo de Bacharel, querendo-o. 2º A 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 632 

mesma isenção nas Academias de ensino superior. 3º Preferencia de admissão no  

dito Collegio como repetidores  (BRASIL, 1854). 

 

A escola ficará incumbida de fazer a divulgação e publicação dos alunos que melhor 

se destacarem nos exames aplicados pela mesma. 

No decreto 2006 (BRASIL, 1857) será indicada a importância e a centralidade dos 

exames e avaliações no até então contexto educacional da época. Ele apontará, inicialmente, a 

existência de exames como critério para que ocorra a conclusão de cada ano letivo. Por 

exemplo, no art. 128 é dito que “no dia 31 de Outubro fechar-se-hão as aulas, tanto do 

Internato como do Externato, e annunciar-se-hão os exames, que devem ter lugar nos 

primeiros dias de Novembro” (BRASIL, 1857). 

O artigo 29 do decreto 2006 de 1857 apontará para o conjunto das matérias estudadas 

e como as mesmas serão aplicadas em seus devidos exames no caso aqui, os de 5º e 7º ano: 

 

Os exames serão feitos sobre pontos tirados á sorte pelos examinandos; e que devem 

comprehender todas as materias que tiverem sido leccionadas nas aulas, segundo o 

programma de ensino organisado pelo conselho director no principio de cada ano, e 

aprovado pelo Governo. § 1º Os exames do 5º anno para o curso especial de cinco 

anos, versarão sobre as materias que fórmão este curso especial de estudos. § 2º Os 

do 7º anno sobre as materias que fórmão o curso completo de estudos  (BRASIL, 

1857). 

 

É observável também uma diferenciação para as modalidades de exames que serão 

aplicados. O Art. 31, por exemplo, dirá que nos exames do 5º ano para o curso especial, e nos 

do 7º ano, haverá uma prova oral além da prova escrita. Na prova oral os examinadores 

poderão interrogar sobre os princípios gerais que tiverem relação com o que está sendo 

abordado, e se o exame for de línguas, será composta da leitura, e gramática, e se for de 

língua latina, e do 7º ano, abordará sobre medição de versos (BRASIL, 1857). 

Além dos exames de final de ano, o Art. 46 do decreto (BRASIL, 1857) indica a 

existência de exames para a matrícula dos mesmos alunos no ano seguinte, assim sendo os 

exames para a matrícula nos diversos anos do internato, e do externato serão aplicados no dia 

15 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, e serão feitos segundo as regras estabelecidas para os 

exames do fim do ano, devendo o examinando mostrar-se habilitado nas matérias dos anos 

inferiores aquele em que se pretende matricular. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A expulsão dos Jesuítas parece não contribuir para com o sistema educacional 

brasileiro. A colônia que tinha necessidade de se firmar como nação acaba à mercê de 

constantes legislações educativas sem efetivo êxito quanto a organização de um sistema de 

ensino.  

Decorrente da fragilidade do sistema estatal de ensino a política de avaliação figura 

como política de controle e de competição entre os alunos, política de fomento ao mérito e 

ascensão social. 

O ato de educar não é uma competição, e o mesmo deve proporcionar a todos que 

consigam pelo menos de forma igualitária as oportunidades que a educação é capaz de 

oferecer. 
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PROJETOS INTERDISCIPLINARES COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA 

NA EJA: “OS 40 ANOS DO MS” E “NAVIRAÍ SUA HISTÓRIA 

CONTINUA” 

 
 Glauce Angélica Mazlom238  

Rosicléia Pulquério Garcia239 

 

RESUMO: A Educação de Jovens e Adultos fundamentada pela lei 9394/1996. E ainda, na 
LDB atualizada (2011) determina que: “A educação de jovens e adultos será destinada 
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade própria” e que os sistemas de ensino devem assegurar oportunidades educacionais 
apropriadas, considerando as características, interesses, condições de vida e de trabalho dos 

alunos”. E, muitos teóricos como Arroyo (2007); Oliveira (2001) e Ferreira (2009) 
conceituam que o trabalho docente com a EJA deve adotar práticas pedagógicas que 
estimulem a permanência na escola e evitando a evasão escolar. Diante disso, os projetos 

interdisciplinares realizados no decorrer dos anos letivos objetivam proporcionar aos alunos 
oportunidade de contar suas vivências contextualizando com os conteúdos curriculares e com 

seus interesses. Os Projetos “Os 40 anos do Mato Grosso do Sul” e “Naviraí sua história 
continua” foram desenvolvidas com várias disciplinas trabalhando a mesma temática. Os 
projetos foram pertinentes porque a metodologia adotada foi explorar os fatos históricos que 

muitos alunos vivenciaram, e por isso, relembrar por meio de fotos e pesquisas fez com se 
sentissem protagonista e testemunha oculares dos importantes fatos. O resultado dessas 

práticas pedagógicas aumentou o desempenho, dos alunos, nas disciplinas que trabalharam de 
forma interdisciplinar; a apresentação das pesquisas por meio de seminário foi um desafio 
estimulante para todos; e no final todos puderam contribuir de forma significativa para o 

processo de ensino e aprendizagem. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Pedagógicas. Interdisciplinaridade. Ensino e Aprendizagem, 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DOS TEMAS DOS TEXTOS LITERÁRIOS 

COM A REALIDADE SOCIAL: III SARAU LITERÁRIO DA E.E. 
ANTONIO FERNANDES 

 

Glauce Angélica Mazlom240,  

 Renato Alves de Lima241 
 

RESUMO: A historicidade da concepção da prática pedagógica do ensino contextualizado 

vem de longa data pontuada por Paulo Freire (1997); e mais tarde por outros pesquisadores 
sobre a prática pedagógica como Morim (2001) que afirmaram que, o ensino contextualizado 

dentro da concepção da diversidade e complexidade, visa transformar a educação e também a 
mentalidade do ato de educar. O Projeto Sarau Literário resultou da pesquisa realizada com os 
alunos do Ensino Médio para identificar a causa do baixo rendimento na disciplina de 

Literatura no 1º bimestre do ano letivo de 2016. Os dados da pesquisa identificaram que, 87% 
afirmaram não gostar da disciplina de Literatura apontados dois motivos, o primeiro porque a 

linguagem dos textos literários é arcaica e por isso de difícil compreensão; e o segundo de que 
a disciplina, na concepção deles, está descontextualizada com a realidade. Partindo disso, 
levantou-se duas hipóteses, a primeira de que se os alunos lessem os textos literários com o 

olhar investigativo, o nível de interesse e compreensão seria maior; e a segunda de que o 
interesse dos alunos disciplina não iria aumentar após a pesquisa investigativa. A metodologia 

adotada foi a pesquisa investigativa que ocorreu na STE- Sala de Tecnologia Educacional e 
com uso das ferramentas (computador, internet, som, câmera fotográfica impressora). Houve 
inúmeras reuniões com os grupos para que expor oralmente suas pesquisas, suas anotações 

com novas possibilidades de inferências, e ainda, deveria explicar de que forma poderiam 
expor o autor e obras no Sarau Literário que iria culminar com todo o processo de pesquisa. O 

resultado foi dimensionado pelo foi pelo aumento significativo do desempenho sendo que 
83% dos alunos ficaram com a média de 8,0, e ainda, o nível de interesse e satisfação pela 
disciplina aumentou de 13% para 91%. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Pedagógica. Pesquisa investigativa. Sarau literário. 
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TRAJETÓRIAS DE DOCENTES APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL (1977-2010) 
 

Giseli Tavares de Souza Rodrigues (UFGD/FUNDECT) 242 
 

RESUMO: Nas pesquisas referentes ao trabalho docente, discussões sobre conceitos de 
criança e infância vêm sendo abordadas frequentemente em estudos no campo da formação 
docente e na prática pedagógica, apontando a perspectiva da constituição de uma Pedagogia 

da Infância (KISHIMOTO, 2005; KRAMER, 2005). Desse modo, o objetivo deste trabalho é 
tecer uma reflexão acerca da trajetória docente e a memória de professores/as da Educação 

Infantil, a fim de compreendermos suas concepções de infância e do trabalho pedagógico com 
a criança pequena. Cabe destacar, que esse estudo faz parte de uma pesquisa em andamento 
que visa estudar profissionais aposentados que atuaram na Educação Infantil 

aproximadamente no período de 1977 a 2010 no município de Naviraí/MS. Assim, a literatura 
nos informa que a Educação Infantil passou por muitas transformações ao longo de sua 

história amparada em uma legislação que apontou o lugar e a importância da infância e do 
cuidado com as crianças. Entre estas citamos: Declaração Universal dos Direitos da Criança 
(1959), Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº. 

8.069/90), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n°.9394/96). Todo 
esse arcabouço legal formulou um novo paradigma de atendimento à infância voltado para 
integração de práticas que buscaram articular o cuidado e a educação por meio de ações 

pedagógicas exercidas na Educação Infantil (SANTOS, 2013). E, ainda reconheceu o 
atendimento em creches e pré-escolas como direito de todos, sendo função do Estado e da 

família. A legislação aponta a necessidade de um profissional formado em nível superior, 
(LDB no art. 62), para atuar junto à criança, garantindo direito ao cuidado e à educação. 
Portanto, a referida pesquisa pretende ouvir estes professores, a partir da metodologia de 

História Oral, acreditando que a atuação por vários anos nessa área pode contribuir na 
compreensão do trabalho docente com as crianças. Reconhecemos que “a memória (...) como 

forma de conhecimento e como experiência, é um caminho possível para que os sujeitos 
percorram a temporalidade de suas vidas” (DELGADO, p. 16, 2003) e assim nos contem 
sobre suas trajetórias docentes, no sentido de inspirar outras investigações. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Infância. História Oral. Memória docente. 
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A HORA DO RECREIO: CONCEPÇÕES DE TEMPO NO OLHAR DA 

CRIANÇA 
243

 
 

 
Jéssica Taís de Oliveira Silva244 

 
RESUMO: O presente trabalho, em andamento, coloca em pauta as questões do tempo, 
enfatizando os olhares sobre o ambiente escolar. Partindo do princípio da constituição de 

tempo dentro da escola, com foco principal no horário do recreio, compreende-se este 
momento como sendo livre, sem o olhar do adulto. Os relógios são invenções humanas já 

incorporadas no mundo simbólico do homem como forma de orientação e integração de 
aspectos físicos, biológicos, sociais e subjetivos (ELIAS, 1989). E é dessa forma que a partir 
do momento em que o pátio da escola é habitado, ele passa a ser vivenciado não só como 

local de brincadeiras, mas também ganha um significado temporário, já que a há delimitações 
do tempo. Para tanto, pretendemos realizar um estudo exploratório com um grupo de crianças 

do 2° ano do ensino fundamental, a fim de identificar como essas representações do tempo no 
ambiente escolar são vistas por elas. A pesquisa será realizada em uma escola da rede 
municipal de Naviraí-MS, tendo como meio de detalhamento, uma pesquisa etnográfica, com 

observações da hora do recreio. Nesse sentido, vislumbramos a importância do recreio, como 
possibilidade de observar a configurações de crianças em seu tempo e espaço, como parte da 

instituição educacional e suas relações intrínsecas com a infância.    
 
PALAVRAS-CHAVE: Tempo. Educação. Infância. Escola. 
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O TRABALHO DO PROFESSOR COM O ALUNO PORTADOR DE 

TDAH: REFLEXÕES SOBRE A INCLUSÃO 

 

Ariane Martins Aragão245 

Lucyellen Roberta Dias Garcia246 

 

RESUMO: O artigo teve por objetivo proporcionar uma reflexão sobre as dificuldades de 

inclusão escolar, discutindo as implicações e causas do TDAH no processo de aprendizagem, 

analisando como a mediação do professor, pode auxiliar na intervenção e atendimento dos 

mesmos, contribuindo assim para a superação dos desafios da inclusão na escola regular dos 

alunos com TDAH. A compreensão do TDAH é imprescindível para que os professores e as 

instituições de ensino tenham uma visão clara do processo ensino-aprendizagem deste aluno. 

O artigo trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, e como procedimentos 

metodológicos foram analisadas teses, dissertações, livros, artigos científicos, legislações 

vigentes. Entende-se que a metodologia e a trabalho docente são extremamente importantes 

no trabalho com os alunos com TDAH. 

 
PALAVRAS-CHAVE: TDAH. Mediação Pedagógica. Inclusão Escolar. Desenvolvimento 

Infantil. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome reconhecida atualmente como Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) é uma das possibilidades diagnósticas quando o profissional 

encontra-se diante de queixas referentes ao comportamento discrepante daquele esperado para 

a faixa etária e inteligência, e que acarrete prejuízo para ao desenvolvimento da criança em 

diferentes domínios da integração social. 

As crianças hoje reconhecidas como portadoras de TDAH já foram denominadas sob 

diversas alcunhas: Déficit do Controle Moral, Síndrome da Inquietude, Lesão Cerebral 
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Mínima, Reação Hipercinética da Infância, Doença do Déficit de Atenção com e sem 

Hiperatividade.  

O TDAH é o diagnóstico mais comum nas crianças que são encaminhadas ao 

atendimento médico ou psicológico por apresentarem comportamento considerado 

inadequado na escola, baixo rendimento escolar ou dificuldades de aprendizagem – embora 

não seja um transtorno de aprendizagem (MEISTER, 2001). A importância que é dada ao 

TDAH reside no fato de ele afetar o desempenho escolar, por isso também é que o papel dos 

professores é crítico em advogar pela doença e pelo tratamento (PHILLIPS, 2006). Em função 

dessa estreita relação entre TDAH e sala de aula, professores e professoras são peças-chave 

no processo de identificação e determinação do diagnóstico de seus alunos. Esses 

profissionais têm se tornado alvo de discursos e práticas, tais como cursos, palestras e 

materiais de divulgação sobre o TDAH (COSTA, 2006). 

Diante disso temos a seguinte questão: porque o profissional de educação não tem 

credibilidade no diagnóstico do TDAH no trabalho multidisciplinar no junto com outros 

profissionais de áreas afins?  

O presente artigo tem por finalidade investigar a atuação do professor perante a 

criança com TDAH, contribuindo para seu desenvolvimento e inclusão no ambiente escolar 

da melhor maneira.  

Este trabalho está sendo desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. Pretende-se 

com esse trabalho contribuir a análise da prática pedagógica e as com os aspectos que 

envolvem o TDAH no contexto escolar. 

De acordo com Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo 

sistemático, pesquisa, investigação; sendo assim, metodologia é o estudo da organização, dos 

caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa. Etimologicamente, significa o 

estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. 

 

2 TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 

 

O transtorno de déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por uma 

variedade de problemas relacionados com a falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. 
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É um distúrbio comum na infância ou adolescência influenciando diretamente na 

aprendizagem dos mesmos. Esses problemas resultam de um desenvolvimento não adequado 

e causam dificuldades na vida diária. O TDAH é um distúrbio biopsicossocial, isto é, parece 

haver fortes fatores genéticos, biológicos, sociais e vivenciais que contribuem para a 

intensidade dos problemas experimentados (ZIMERMAN, 2007 apud PINHEIRO; LEÃO, 

2008). 

O TDAH é uma das síndromes psiquiátricas mais comuns, sendo encontrada em 

estudos epidemiológicos uma predominância de aproximadamente, 3ª 7% na população. 

Assim em uma sala com 30 alunos, encontra-se em média, um ou dois alunos com 

necessidades especiais. O número de pessoas com TDAH está distribuído de igual maneira 

nas classes sociais e econômicas. Em média, 60% deles ainda terão alguns sintomas na vida 

adulta. TDAH está distribuído na população de forma muito semelhante, mesmo em países de 

diferentes culturas, como Estados Unidos, Japão e Índia. No entanto, as pesquisas apontam 

um percentual maior de pessoas com TDAH na Alemanha. Estudos indicam que há uma 

incidência sete vezes maior em famílias com um membro com o transtorno do que em 

famílias que não apresentam incidência. É comum nos estudos, encontrarmos uma presença 

de três pessoas do sexo masculino para cada pessoa do sexo feminino. Nas mulheres há um 

predomínio do TDAH com sintomas de desatenção (SENA; DINIZ NETO, 2007). 

De acordo com o autor Paulo Mattos (2007), as crianças que apresentam o TDAH 

podem ser rotuladas como mal-educados, desinteressados, com problemas familiares, ou até 

mesmo com dificuldades de enxergar e ouvir, ou problemas de aprendizagem que dificultam 

seu desempenho acadêmico, ao invés de serem encaminhadas para profissionais da área de 

saúde para terem um diagnóstico mais adequado. Sabe-se, no entanto, que não podemos dizer 

que tais crianças não são capazes de aprender, e que, em geral, têm níveis normais ou 

elevados de inteligência. 

Na criança, as condutas sociais são desenvolvidas nas relações de comunicação entre 

os indivíduos que convivem com a mesma. Tais relações sociais bem desenvolvidas, 

conseguem assimilar os papéis e as normas sociais estabelecidas em diversas situações e 

contextos, como se comportar na escola, em museus, etc. Essas habilidades são possuídas 
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através da aprendizagem. Dessa forma, uma das teorias defendidas por Vygotsky citado por 

Rego (2002) refere-se à relação indivíduo/sociedade e afirma o seguinte: 

 

As características tipicamente humanas não estão presentes desde o nascimento do 

indivíduo, nem estão presentes desde o nascimento do indivíduo, nem são mero 

resultado das pressões do meio externo. Elas resultam da interação dialética do 

homem e seu meio sociocultural. 

 

Segundo Paulo Mattos (2007), o portador de TDAH é descrito como sendo pessoa 

inquieta, que muda de interesses e planos o tempo todo, tendo dificuldades em levar as coisas 

até o fim, pois detesta coisas monótonas e repetitivas. Além disso, algumas são impulsivas no 

seu dia a dia, tendem a ter problemas na sua vida acadêmica (em geral, as queixas começam 

na escola), bem como na vida profissional, social e familiar. Por esses motivos é 

extremamente imprescindível trazer esclarecimentos sobre o tema tanto para os profissionais 

da área de educação como para outros profissionais de áreas afins, bem como para os pais 

dessas crianças e comunidade em geral, pois com mais estudos e informação, melhor será a 

adaptação dessas crianças na sociedade. 

 

Os diversos estudos têm apontado que o TDAH é originado de alterações no 

funcionamento cerebral, especificamente na parte anterior do cérebro, chamada lobo 

pré-frontal, e dos demais circuitos neurais que envolvem o processo da atenção. Essa 

importante parte da anatomia cerebral parece ser responsável por um padrão de 

filtragem das informações, coordenando a atenção do indivíduo. Embora não se 

saiba com precisão as causas do TDAH, diversos estudos têm apontado causas de 

origem genética e de origem biológica como principais fatores. Tais estudos indicam 

que múltiplos genes, combinados ou não com fatores ambientais, podem levar ao 

aparecimento do TDAH. Isso não quer dizer que o ambiente não tenha peso, mas 

que o fator genético é preponderante. De fato, observamos diferentes direções na 

evolução do TDAH em função do ambiente familiar e social. Quanto mais 

organizada e adequada for a estrutura familiar, melhor será a evolução possível d o 

quadro. Diversas pesquisas indicam que ambientes sociais caóticos e adversos estão 

fortemente relacionados com o agravamento do quadro e com o aparecimento 

simultâneo de outros transtornos (SENA; DINIZ NETO, 2007) 

3 A ESCOLA E O ALUNO COM TDAH: INCLUSÃO ESCOLAR 

“Então, a educação como fator de inclusão educacional e social irá demandar seu 

desenvolvimento sob a égide do professor crítico na escola, locus legítimo para o exercício do 

ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência” (COSTA, 2007, p 63). 
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Ao falar em alunos com necessidades educacionais especiais é preciso pensar na 

inclusão escolar. O aluno portador do TDAH precisa de um olhar pedagógico especial. Para 

isso, a LDB garante a esses alunos o direito a recursos específicos para atender suas 

necessidades. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece o direito a pessoas 

com deficiências em receber educação, preferencialmente na rede regular de ensino. Deve-se 

considerar a impossibilidade de as crianças com TDAH atenderem ao padrão temporal que a 

escola pré-estabelece para o aprendizado, pois como já foi citado anteriormente, o transtorno 

gira em torno da desatenção, agitação (ou hiperatividade) e a impulsividade (ROHDE, 1999). 

Ainda segundo Rohde (1999) é necessário um acompanhamento pedagógico, feito pelo 

professor, que ajude a prevenir lacunas na aprendizagem. 

Segundo Bonet, Solano e Soriano (2008) para o processo de aprendizagem ocorrer é 

necessário que se preste bastante atenção, pois este mecanismo é quem permite passar as 

experiências para a memória, operação esta que supõe um armazenamento de dados e que vai 

solidificar as informações, permitindo que sejam armazenados a longo prazo para posterior 

utilização. Essa capacitação de armazenamento de dados necessitará do reconhecimento do 

estímulo, ou seja, reconhecer o seu significado e decidir se é interessante o suficiente para 

armazená-lo ou não. Esse processo implica a organização dos estímulos no cérebro, sendo 

assim as autoras afirmam: 

 

[...] o processamento de dados ou a aprendizagem é um processo cognitivo ativo, 

por meio do qual acrescentamos novas informações às armazenadas anteriormente, 

sendo necessária a capacidade de organização e o uso de tais dados (p. 90). 

 

“O princípio da inclusão aponta para uma pedagogia equilibrada, entendendo que as 

diferenças humanas são normais e que a aprendizagem deve ajustar-se às necessidades de 

cada aluno, e não os alunos adaptarem-se ao ritmo imposto pelo processo educativo” 

(GOFFREDO, 2007, p 55). 

 

4  A CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR NO TRABALHO COM O ALUNO COM 

TDAH 
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Bossa (2000) afirma que nascemos com uma tendência nata para a aprendizagem e 

que a curiosidade é uma característica que aparece bem cedo na nossa vida, assim a 

aprendizagem e a construção do conhecimento, são processos naturais e espontâneos na 

espécie humana, e caso isso não ocorra, algo está sendo contrariado na lei da natureza e é 

preciso identificar a causa e combater o sintoma. 

Abordar a educação inclusiva em escolas regulares significa capacitar o professor para 

essa necessidade, revelar o significado do termo inclusão e sua implicação nas escolas 

regulares, pois há a necessidade de uma reestruturação das escolas, para que se adequem da 

melhor forma à especificidade de cada aluno, melhorando não só de forma estrutural, mas 

também de forma educacional, revendo ritmos de aprendizagem, conteúdos, estilos, 

reconhecendo as necessidades escolares e buscando a qualidade educacional. No 

reconhecimento dessa complexa diversidade é que a Secretaria de Educação e a Secretaria de 

Educação Especial juntas solidificaram a criação de um material didático-pedagógico 

intitulado “Adaptações Curriculares”, que compõe o conjunto dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (1998), na tentativa de subsidiar os professores na sua tarefa de adaptações 

e integração desses alunos na escola regular de ensino e que propõe o seguinte: 

 

[...] a adequação curricular ora proposta procura subsidiar a prática docente 

propondo alterações a serem desencadeadas na definição dos objetivos, no 

tratamento e desenvolvimento dos conteúdos, no transcorrer de todo processo 

avaliativo, na temporalidade e na organização do trabalho didático pedagógico no 

intuito de favorecer a aprendizagem do aluno (p. 13). 

 

O estudo revela que a escola, na figura do docente, tem papel imprescindível no 

tratamento da criança com TDAH. É fundamental que o professor conheça os problemas 

relacionados ao TDAH, para que não cometa o erro de considerar a criança como exemplo 

negativo para a classe. Para educar e melhorar as habilidades deficientes da criança, o 

professor precisa criar um repertório de intervenções pedagógicas. De acordo com SILVA 

(2009), não existe solução simples ou mágica no tratamento com alunos TDAHs e tudo é 

questão de tempo, dedicação e persistência. 

Os professores têm um papel fundamental no processo de aprendizagem de alunos 

portadores de TDAH e devem estar capacitados, devem receber orientação especial para 
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trabalhar na educação dessas crianças, para que o problema não acentue, baixando ainda mais 

a autoestima e a concepção que terão sobre a escola.  

 

Apesar de cuidados especiais e professores com preparo especial, a maior parte das 

crianças com o transtorno não precisa de educação especial. A menos que seus 

problemas sejam bastante sérios, esses estudantes podem funcionar bem em salas de 

aula normais com auxílio de professores atenciosos, boas técnicas de manejo em 

sala de aula, e ocasionalmente medicamentos  (SMITH; STRICK, 2001, p. 41). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Apesar de todos os avanços, existem ainda, poucas publicações destinadas aos 

professores e educadores que trabalham cotidianamente com a criança portadora de TDAH 

em sala de aula, e, ao mesmo tempo, com o restante da classe.  

No livro Inclusão: O nascer de uma nova pedagogia, de Celso Antunes (2008), o autor 

afirma que o apoio do professor que une a tolerância à exigência é sempre muito importante 

para a criança na fase de desenvolvimento, pois é o professor que vai demonstrar através do 

seu afeto que o aluno é capaz de superar qualquer dificuldade, exigindo sempre dele a 

superação com amor e cautela. 

A partir da elaboração desse artigo, pode-se perceber que as orientações aos pais e 

professores são fundamentais para ajudar essas crianças a integrar - se socialmente. A escola, 

como instituição que prepara o aluno para o convívio em sociedade, tem papel fundamental. 

Embora as dificuldades de aprendizagem tenham se tomado o foco de pesquisas mais intensas 

nos últimos anos, elas ainda são pouco entendidas pelo público em geral, entre professores e 

outros profissionais da educação.  

Em muitas escolas, a falta de consciência sobre as exigências de alunos com 

necessidades especiais e o apoio inadequado para os professores, as exigências de currículo, 

ausência de uma filosofia educacional, continuam criando obstáculos aos programas de 

qualidade.  

Precisa-se, então, atentar para um modelo de educação inclusiva que reflita sobre o 

espaço escolar como um espaço de convivência do educando em que estão postos todas as 

suas necessidades e possibilidades de crescimento. Como afirma Paulo Freire: “Ninguém 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 649 

educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados 

pelo mundo” (FREIRE, 1981, p. 68). 

Portanto, o apoio da família e da escola é essencial ao aluno portador de TDAH, 

refletindo no trajeto de desenvolvimento desse aluno. Acredita – se que os estudos com o 

objetivo de investigar as perspectivas dos alunos com TDAH, possam ser ferramentas capazes 

de ajudar profissionais e família, na procura de possibilidades de alívio ao sofrimento dessas 

crianças, para que essas possam ter seus direitos garantidos e ter mais acessibilidade de 

ensino. 
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TRANSFORMAR PARA INCLUIR – O CASO DO CAIS DE 

CONTAGEM-MG 
 

Élida Galvão do Nascimento (Universidade do Oeste Paulista – Unoeste)247 

Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos (Universidade do Oeste Paulista – Unoeste)248 

 

RESUMO: Até meados do século XX, a educação especial era oferecida em instituições 
especializadas ou em classes especiais. Contudo, deixou de ser a única forma de escolarização 

da pessoa deficiente. Entre os serviços oferecidos atualmente para este público está o 
Atendimento Educacional Especializado - AEE. Esse artigo tem por finalidade expor a 
experiência do CAIS de Contagem-MG. O estudo é parte integrante de um projeto de 

pesquisa que está em desenvolvimento no Programa de Mestrado em Educação da 
Universidade do Oeste Paulista – Unoeste. Tem como aporte teórico MANTOAN, 2003; 

GLAT, PLETSCH e FONTES, 2007; SANCHEZ, 2005.  O método utilizado foi a observação 
com registro em diário de campo e entrevistas semiestruturadas. Percebe-se que é possível 
uma inclusão digna ao PAEE e que são necessárias mudanças, não só no âmbito da escola 

regular, como também na escola especial. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Inclusão. Instituição Educacional Especializada. Atendimento 
Educacional Especializado. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O paradigma inclusivista surge em contraposição a uma visão de educação 

segregadora e excludente para todos que não se encaixam em seus parâmetros. Ele traz uma 

nova forma de enxergar o processo ensino aprendizagem, onde leva em consideração o ritmo 

de cada educando, o respeito à diferença e entende o espaço escolar como oportunidade para o 

crescimento intelectual, social e emocional do indivíduo. Inclusão é antes de tudo uma 

questão de direitos humanos, já que defende que não se pode segregar nenhuma pessoa como 

consequência de sua deficiência, de sua dificuldade de aprendizagem, do seu gênero ou 

mesmo se esta pertencer a uma minoria étnica. (SANCHEZ, 2005, p.12)  
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Para a educadora Mantoan (2013), esta nova proposta traz para o espaço educacional a 

discussão sobre a exclusão que foi imposta desde os primeiros passos da formação escolar. O 

paradigma inclusivista se estrutura no reconhecimento, convívio e no questionamento da 

diferença e traz um olhar para a aprendizagem como experiência relacional, participativa e 

significativa para o aluno. A autora também entende que traz mudanças tanto a nível 

institucional, como a nível pessoal. 

 

Do ponto de vista institucional, a inclusão exige a extinção das categorizações e das 

oposições binárias entre alunos: iguais/diferentes; especiais/normais; sadios/doentes; 

pobres/ricos; brancos/negros, com graus leves/graves de comprometimentos, etc. No 

plano pessoal, a inclusão provoca articulação, flexibilidade, interdependência entre 

as partes que se conflitam em nossos pensamentos, ações e sentimentos, ao nos 

depararmos com o Outro (MANTOAN, 2013, s/p). 

 

A nova perspectiva da educação inclusiva implica na aceitação das diferenças 

individuais como atributo, na valorização da diversidade humana como possibilidade de 

enriquecimento para todas as pessoas, no direito de pertencimento e igualdade de valores. De 

acordo com Danielle Santos (2015, p. 79) busca rever as velhas maneiras de ensinar que 

afastam o estudante do seu próprio processo de construção do conhecimento e os tornam 

incapazes de criar, pensar, construir e reconstruir conhecimento.  

O paradigma inclusivista requer mudanças de atitudes que, conforme Santana (2013, 

p.46) representa uma forma organizada e coerente de pensar, de sentir e de reação em relação 

a outras pessoas. O autor também afirma que a mudança de atitudes perpassa pela adoção de 

uma postura proativa das pessoas envolvidas no processo escolar, dos docentes, dos alunos e 

do corpo funcional. 

Desta forma é necessário pensar que não basta somente matricular o aluno com 

deficiência na escola regular, pois a inclusão escolar só se torna significativa se proporcionar 

o ingresso e permanência do aluno na escola com aproveitamento acadêmico, e isso só 

ocorrerá a partir da atenção às suas peculiaridades de aprendizagem e desenvolvimento 

(GLAT, PLETSCH e FONTES, 2007, p. 345).  

Neste sentido a escola deve se adaptar ao aluno com deficiência para que este possa ter 

qualidade no processo ensino aprendizagem, através de adequação em sua estrutura 

arquitetônica, pedagógica e principalmente em sua forma de pensar e entender a diferença.  
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O artigo 58 da LDB 9.394/96 entende a educação especial como uma modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação – 

público-alvo da educação especial - PAEE. 

Com isso, amparados pelo artigo 59 da referida Lei, alunos que até então eram 

matriculados somente nas escolas especiais passam a contar com a possibilidade de se 

matricular na rede regular de ensino (SANTANA, 2013).  A escola regular passa também por 

uma transformação ao abrir suas portas para produzir e desenvolver o conhecimento às 

pessoas com deficiência e, segundo o Decreto n. 7.611/2011, a educação especial passa a ter 

uma nova função: apoio especializado – atendimento educacional especializado (AEE); 

complementação e suplementação da formação dos estudantes público-alvo da educação 

especial - EPAEE; e atender às necessidades específicas das pessoas PAEE. 

O atendimento educacional especializado tem a proposta de auxiliar o estudante com 

deficiência em qualquer nível de escolarização e deve estar articulado com a proposta 

pedagógica do ensino comum. Porém não pode ser entendido como um espaço de reforço 

escolar, mas como uma colaboração para que as barreiras impostas pela deficiência sejam 

superadas.  

As autoras Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014) abordam que a oferta de AEE deve 

implicar no diferencial que garanta acesso ao direito à escolarização. Levando em 

consideração que as crianças e jovens da população-alvo da educação especial são variadas 

em natureza e intensidade, se faz necessário uma rede de diferentes tipos de serviços de apoio.  

Este trabalha visa descrever os dados obtidos em visita técnica realizada em maio de 

2017 no Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS de Contagem-MG (antiga APAE) 

para compreender como se deu o processo de transformação e a proposta de trabalho do 

CAIS. Esta pesquisa é de cunho qualitativo e utilizou-se para produção de dados o diário de 

campo e entrevista semiestruturadas. 

 

2 A TRANSFORMAÇAO DE ESCOLA ESPECIAL PARA CENTRO DE AEE - O 

CASO DO CAIS DE CONTAGEM-MG  

 

 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 654 

“Autonomia pra mim é andar sozinha, atravessar a rua sem minha mãe segurar na 

minha mão, é eu pegar o ônibus sozinha e vir pro CAIS. ” (Fala de uma jovem 

assistida pelo CAIS). 

 

O Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS de Contagem-MG pioneira na 

transformação de uma escola especial em um Centro Educacional Especializado e que é 

compatível com os princípios de uma educação inclusiva (BATISTA, 2006, p. 29), tornou –se 

referência em Atendimento Educacional Especializado – AEE.  

O Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS de Contagem-MG atende bebês, 

crianças, adolescentes e jovens, conforme tabela 01. Tem como missão contribuir para a 

inclusão e o convívio com a diversidade, a partir do atendimento especializado, promovendo 

um novo olhar sobre a deficiência visa consolidar-se como referência nacional em políticas de 

inclusão e no atendimento especializado à pessoa com deficiência. A Ética; Transparência; 

Criatividade e inovação; Cooperação; Respeito; Autonomia e Responsabilidade; e 

Comprometimento são valores trabalhados na rotina diária do CAIS. (CAIS, s.d.). 

 

Tabela 01: Quantidade de atendimentos no CAIS/Contagem 

Neonato de risco IP-I 0 a 3 anos 
IP-II 4 a 6 

anos 
7 a 13 anos 14 a 27 anos 

Maior de 28 
anos 

141 90 62 77 54 26 

Fonte: Secretaria do CAIS, atualizado em junho 2017. 

Nota: Elaborada pela autora 

 

 

O CAIS iniciou suas atividades como APAE em 1971, porém em 2012 mudou sua 

denominação para Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS. Atualmente a professora 

Doutora Cristina Abranches Mota Batista exerce a função de superintendente. O CAIS se 

estabelece em duas unidades na cidade de Contagem-MG, porém localizadas no mesmo 

bairro. Na Unidade I se realiza as ações diretas com as pessoas com deficiência e o 

acompanhamento de seus familiares e na Unidade II é realizado as reuniões do Núcleo de 

Educação Profissional – NEPRO. 

Essa mudança surgiu da busca de aprimoramento na qualidade da educação no 

processo de formulação em 1997 (SILVEIRA, 2011 p. 34) quando ainda estava vinculada a 

federação das APAES. 
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A coordenadora relata que foi um processo longo com várias reuniões onde foram 

ponderadas várias questões, iniciando em 2005 e sendo concretizado em 2012. Um dos pontos 

comentados foi que muitos dos adolescentes e jovens que eram atendidos na instituição 

tinham vergonha de dizer que frequentavam a APAE, criou-se um estigma com a marca da 

instituição e que fazia a relação de quem frequentava a APAE era incapaz. 

Outra questão levantada foi a perspectiva de poder ampliar o trabalho estender mais os 

horizontes, porque enquanto APAE a gente era muito limitada, ligado a uma federação e isso 

nos impossibilitava de ampliar o trabalho e as ações que vinham sendo realizada aqui (V.W., 

2017). 

A mudança em uma instituição como em qualquer organização está conforme 

Huberman (1973) intrinsecamente ligadas à mudança de comportamento. Nesse sentido o 

CAIS de Contagem como falado pelos entrevistados passou primeiramente por uma mudança 

no indivíduo, no particular, cada pessoa com suas aspirações e suas inquietações que levaram 

a uma mudança coletiva que trouxe benefícios para todos os envolvidos. Nesse sentido a 

mudança é a ruptura do hábito e da rotina, a obrigação de pensar de forma nova em coisas 

familiares e de tornar a pôr em causa, antigos postulados. (HUBERMAN, 1973, p. 18)  

A superintendente explica o porquê de transformar uma escola especial em um centro 

de AEE. Para ela essa configuração é fundamental principalmente para algumas crianças, 

talvez nem todas precisem de um espaço fora da escola, porém 

 

Crianças que necessitam estar fora da escola não é pelo grau da deficiência, mas 

porque a sua deficiência traz questões nos laços sociais, na maneira que constrói 

seus laços sociais e seus relacionamentos, então às vezes a escola comum representa 

para essas crianças um dificultador em estabelecer esses relacionamentos e esses 

relacionamentos com os laços também estão os laços da construção do 

conhecimento. Então para algumas crianças é fundamental ter um outro espaço 

aonde eles conseguem elaborar melhor essas questões.  Para ser bem clara é a 

criança na escola comum, na sala de aula comum com crianças da mesma idade, 

realizando o AEE no outro espaço. (C.B., 2017)  

 

A superintendente elucida o que essa transformação trouxe de benefícios para as 

crianças/clientes do CAIS: 

Primeiro – Na medida que a gente começou a trabalhar com a inclusão percebeu o 

quanto as pessoas que a agente atendia cresceu, quanto desenvolveu, o quanto nós nos 
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desmistificamos de uma série de questões com relação a deficiência. Mesmo aqui dentro a 

gente não sabia o quanto eram capazes. Na medida que eles saíram é que nós percebemos, 

seja pela escola, seja pelo trabalho. 

Segundo – ao conversar com a escola descobrimos uma série de coisas que não 

tínhamos nem conhecimento. A gente começou a enxergar os nossos alunos/clientes lá fora no 

ambiente da escola, do trabalho e a gente começou a escutar outros profissionais que os 

enxergavam de outra forma. 

A superintendente complementa: “Isso só fez a gente crescer, mudar nosso trabalho. O 

crescimento é mútuo, enorme. A gente teve que aprender mais sobre a escola comum, acho 

que a gente sabia pouco. Teve que estudar sim, sobre trabalho, sobre empresas, sobre o 

mundo lá fora. Da mesma maneira que eles se incluíram, nós também no incluímos. Não tem 

como quantificar o quanto isso foi importante e trouxe crescimento para a equipe. ” 

 

3 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

O AEE se dá com todos os assistidos do CAIS que estão devidamente matriculados na 

escola comum, conforme preconizam o Decreto Nº 7.611 e a Resolução Nº 4 de 2010.  

O atendimento acontece em três dias da semana onde crianças e jovens comparecem 

em dias alternados, com pequenos grupos selecionados por idade. Nestas salas ficam duas ou 

mais professoras e/ou estagiárias. A pedagoga 1 explica que a metodologia de trabalho 

realizado no AEE é focada em projetos.  

 

[...] onde esse público, pessoas com deficiência intelectual e autismo (transtorno do 

espectro autismo) possam se identificar diante do trabalho e esse trabalho tem uma 

correlação no sentido que as crianças aqui são atendidas. Nós identificamos o que 

elas trazem da vivência delas, da realidade que elas trazem e isso pode se tornar um 

projeto vinculado ao grupo se o grupo achar interessante que seja identificado, 

dependendo da situação, a proposta que eles trazem pode se tornar um tema então 

não tem um tempo, vai depender do interesse do grupo e do aluno (R.F., 2017). 

 

Os professores, que atuam no AEE, utilizam a pesquisa e o registro, como um dos 

recursos, criando condições para efetivar o projeto e realizar um bom trabalho. Através da 

conversa em grupo e do interesse dos alunos, surge a curiosidade do grupo que provocado 

pela professora começam a trabalhar no projeto. Um exemplo foi o projeto sobre o jacaré, que 
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surgiu do interesse do próprio grupo após a leitura de uma história, onde a professora 

trabalhou cor, quantidade, produção de texto e artes. 

 

Acreditamos também, que a proposta tem que ser significativa e prazerosa porque 

quando se fala de algo que seja trazido do professor para a criança muitas das vezes 

eles não têm interesse e do aluno para o professor percebemos que isso se torna mais 

significativo, demonstra mais interesse. (R.F.,2017) 

 

A importância de respeitar o interesse da criança é marcada por cada atendimento, 

através das conversas tanto em grupo como individualmente e é nesse momento que conforme 

comenta a pedagoga 1 há um a construção de conhecimento mútuo. Não só a criança que 

aprende, mas também o profissional que está trabalhando com essa criança. As autoras Elisa 

Schlünzen e Danielle Santos (2016, p.51) entendem que o relacionamento do estudante com o 

professor e seus colegas não deve ser permeado apenas pelo respeito, mas também pela troca 

e parceria. 

Toda semana os profissionais se reúnem para discutir os casos, da seguinte forma: uma 

semana reúnem todos os profissionais da área pedagógica e da área clínica e na outra semana 

cada grupo se reúne separadamente.  

 

A clínica faz um viés com a pedagogia e com o social e nos permitimos que através 

do estudo de caso todos falem no mesmo patamar, no mesmo nível. Não tem o dono 

do saber, não tem a maestria. Construímos cada caso através de reuniões onde cada 

um se posiciona e se coloca do saber ou do avanço que essas crianças ou 

adolescentes tiveram, assim nós descobrimos saídas para que eles possam es tar tanto 

em outros espaços e outros lugares dependendo da condição de cada um e daqueles 

que eles vão dando seguimento. (R.F., 2017) 

 

Os profissionais do CAIS têm um dia da semana reservado para visitar as escolas, 

momento em que trocam experiências com os professores da escola comum. Esse momento é 

muito importante como enfatizam as pedagogas, pois através do diálogo entre escola comum 

e CAIS é que, além de compreender como cada criança ou jovem estão se desenvolvendo, 

também favorece a formação dos profissionais. A pedagoga 1 complementa: Isso nós 

acreditamos além de favorecer o entendimento da pessoa com deficiência na escola, favorece 

também um trabalho de inclusão que é entre CAIS e escola comum. 

Para estarem sempre preparados, os profissionais do CAIS participam de quatro 

seminários no ano, mas como explica a pedagoga 2 que no diálogo com a escola comum, que 
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acontece uma vez no mês, onde são discutidos alguns casos trazidos pelos profissionais da 

escola comum há uma formação, tanto dos profissionais do CAIS como da escola comum.  

 

Os casos são discutidos em equipe, o CAIS não entra como detentor do saber, lá é 

construído o caso e eles levam para a escola e tivemos vários casos que tivemos 

retorno significativo em relação ao aluno. Os professores falam: agora posso 

trabalhar dessa forma, acho que dessa forma pode ser diferente porque eles estavam 

trabalhando anteriormente. Sempre a gente tem esse retorno das escolas. (T.S., 

2017) 

 

A superintendente entende que esse relacionamento é diferente do que houve na 

integração: “No modelo da integração são escolas especiais atendendo alguns meninos e 

escolas comuns atendendo outras crianças e se conversavam muito pouco. ” O diálogo era 

através de laudos, de encaminhamento que uma passava para outra, era burocrático e quando 

havia algum contato era no sentido de orientar, as escolas especiais orientavam as escolas 

comuns, como se o especial tivesse um saber sobre determinadas crianças que a comum não 

teria. 

 

Na inclusão é diferente, reconhece o saber da escola comum, a importância da escola 

comum para todas as crianças. O saber da escola especial, a importância da escola 

especial como centro de AEE para aquelas crianças que necessitam de um tempo 

fora da escola. O relacionamento é de diálogo, de troca e não de informação. É a 

construção do conhecimento sobre a criança e sobre o processo. Para favorecer que 

essa criança no caso construa o conhecimento tem que ser em conjunto: centro de 

AEE, professor de sala de recursos, escola comum e família. Família também tem 

que fazer parte. (C.B., 2017) 

 

Sobre como a instituição entende por autonomia, a superintendente esclarece que tanto 

a deficiência intelectual e o autismo são compreendidos como uma condição que envolve três 

fatores: orgânico, social e psíquico. A questão psíquica é extremamente importante para 

enodar esses três fatores, ninguém é só orgânico, ninguém é só psíquico e ninguém é só 

social. São os três.  

Ela explana também que a maioria da clientela do CAIS é formada por deficiente 

intelectual – D.I e autistas e que o primeiro se caracteriza por se colocar de forma dependente 

do outro, mas de forma frágil, o que o nome débil diz, débil é o frágil e nesse sentido é 

dependente. No segundo esse outro é tão ameaçador que ele cria um mecanismo para se 

proteger. 
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O trabalho no CAIS, desde o atendimento com os bebês, é provocar para que arrisque 

para que tente e para que busque autonomia para toda vida. Não se pode trabalhar só a 

questão orgânica, ou só a questão social. É necessário trabalhar esse trio de fatores fazendo o 

entrelaçamento dos três através da questão psíquica. 

 

Toda nossa busca no tratamento é que eles busquem autonomia como sujeitos. 

Existe limitações sim, a gente não cura o autismo a gente não cura na deficiência, 

por exemplo, a síndrome de down, mas é como cada um lida com sua síndrome, 

como cada um lida com o autismo e constrói sua autonomia. É um pouco isso a 

nossa busca. (C.B.,2017) 
 

Questionada sobre se a inclusão deve ser para todos a superintendente nos fala sobre o 

princípio da inclusão que só se fala de inclusão se for para todos, senão não é inclusão. 

 

Inclusão para todos significa uma outra forma de raciocínio para a escola receber 

todos. É uma maneira de ensinar para todos, não se ensina só para alguns ou não se 

está na escola por questão de mérito, só vai para escola aquele que merece estar na 

escola porque vai acompanhar a escola, não é isso, é uma questão de direito. 

(C.B.,2017) 
 

A inclusão não é só para aqueles que tem um a deficiência dita leve, mas também para 

aqueles que sua deficiência traga limitações.  A superintendente considera duas perguntas de 

extrema importância que a escola deve fazer – O que vou fazer? O que vou mudar para 

receber essa criança que está chegando? Não dá para fazer inclusão por partes. Inclusão se faz 

com todos. 

 

Inclusão é você fazer com que a criança viva independente da deficiência dela, fazer 

ela ser inserida nas atividades de sala, nas brincadeiras, qualquer coisa que seja, ela 

tem que ser inserida independente da condição, independente da deficiência, 

independente do quando clínico. (L., mãe de I. 2 anos, 2017) 

 

 

A inclusão possibilita a inserção da pessoa com deficiência em todas as atividades da 

escola. Mantoan (2015, s/p) afirma que “as transformações exigidas pela inclusão escolar não 

são utópicas e que temos meios de efetivá-las”.  

A pedagoga 1 complementa: 

 

O trabalho da inclusão com a pessoa com deficiência é trabalho muito sério e muito 

prazeroso. Cabe a cada profissional saber como direcionar esse trabalho. Não deixar 
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que essa criança fique numa sala de aula num cantinho, isso é um incômodo. Pensar 

que essa pessoa que está num cantinho precisa ser acolhida junto com os demais. Da 

mesma forma em muitos lugares adotam que o estagiário, o professor de apoio é 

responsável pela aquela criança no individual e esquece que ela faz parte de um 

grupo. Que possamos repensar no AEE nesse sentido do que está muito quieto é um 

incômodo, não para o professor, mas é um incômodo no sentido de levar algo para 

ela e respeitar essa singularidade dela. Que nós possamos reconhecer isso e respeitar 

essas pessoas porque elas estão ali querendo algo para vida e isso é muito 

importante. (R.F., 2017) 

 

A inclusão para ser efetivada precisa que todos os envolvidos tenham consciência de 

sua responsabilidade e de sua importância na construção do conhecimento da criança PAEE. 

Para Carvalho (2001) mais do que cumprir uma lei é permitir que a criança tenha a 

possibilidade de se inserir na sociedade em que mais tarde precisará conviver, é não deixá-la 

alienada e despreparada para uma realidade que também é sua.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inclusão digna é, além de dar acesso à escola, proporcionar meios para sua 

permanência, é repensar em todo o processo pedagógico que sustenta a aprendizagem desde a 

metodologia, permeando nos recursos pedagógicos até a avaliação, capacitar professores e 

proporcionar um ambiente adequado a cada necessidade. É também entender cada aluno, seja 

deficiente ou não, como ser único, com capacidade para aprender, com habilidades próprias. É 

entender, respeitar e, sobretudo caminhar junto. 

Mediante os dados obtidos na visita técnica, é possível vislumbrar a possibilidade de 

uma inclusão digna ao EPAEE. Vemos muitas cobranças em relação a escola comum, mas é 

necessário que as instituições especializadas sintam a necessidade de mudança, não 

necessariamente de razão social, mas uma mudança interna de atitudes e de comportamento, 

podemos ver que no caso do CAIS de Contagem o suporte clínico que é uma marca da APAE 

não foi colocado de lado, pelo contrário o clínico hoje faz um trabalho de parceria como 

pedagógico o que trouxe mais benefícios para a clientela atendida nesta instituição.  

Entender que não abrir as portas para que seus educandos caminhem, é como um 

pássaro que se não jogar seu filhote para fora do ninho ele irá se atrofiar e consequentemente 

morrer, porém se ele sai do ninho ele irá bater as asas e voar, buscar sua comida e criar seu 
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próprio ninho. Assim será o EPAEE que deve sair do ninho (escola especial) e caminhar, cair, 

se machucar, mas levantar e seguir seu caminho.  

A instituição educacional especializada deve ser como, preconiza a Lei, um aporte, 

uma colaboração. Nesse sentido a escola especial não deixará de existir, mas deixará de ser 

uma substitutiva da escola regular e atenderá a criança em suas particularidades sendo uma 

colaboradora para que sejam superados os obstáculos que a deficiência impõe a cada EPAEE. 
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DISLEXIA: UM DESAFIO PARA AS ESCOLAS 

 

Denice Machado Alves (UFMS)249 

Carlos Eduardo Malinowski (UEMS)250 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as dificuldades de ensino e aprendizagem, as causas que sempre vem à tona são 

a baixa remuneração dos professores, falta de estrutura das escolas e investimento insuficiente 

do governo.  

Pelo lado da aprendizagem, é possível notar que os alunos apresentam várias 

dificuldades, tais como na leitura, escrita e interpretação, falta de interesse, problemas de 

comportamento que causam perdas e que mais tarde irão comprometer o futuro escolar do 

indivíduo, o que pode modificar sua vida também. 

As causas podem estar relacionadas a fatores ao redor do indivíduo ou que estão 

dentro dele, tais como abandono escolar, pobreza, problemas cognitivos e neurológicos. 

Analisando as causas internas, destaca-se para este artigo a dislexia. 

De acordo com Blasi (2006, apud Massi, 2011, p. 403), a dislexia vem sendo descrita 

na literatura como uma dificuldade no processo de aprendizagem da leitura e da escrita É 

caracterizada por uma leitura e escrita marcadas por trocas, omissões, confusão entre letras de 

formas vizinhas. 

A pessoa com dislexia não raro é vítima de gracejos inconvenientes pelos colegas, que 

não compreendem que ela necessita de atenção especial. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Enfrentar as causas que dificultam a aprendizagem é missão de todo professor ou 

educador. A dislexia é uma das causas que precisa de atenção e treino específico dos 

professores. 

Para compreender o termo dislexia, separa-se dis, de distúrbio, significando aquilo que 

apresenta ou provoca funcionamento ou situação anormal; defeito, desarranjo, desajuste; e 

lexia, de léxico, que significa conjunto ilimitado e aberto de todas as palavras e elementos 

morfológicos com significado possíveis numa língua (MICHAELIS, 2015). 

É necessário verificar se existem dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos e 

atuar sobre elas. O educador deve diagnosticar o tipo de problema que aluno está enfrentando, 

tarefa que nem sempre será fácil tendo em vista a falta de formação específica. Quando um 

aluno não está tendo um bom rendimento, é preciso identificar as causas dessa dificuldade, 

tentando distinguir entre as possibilidades que podem levar ao problema. 

A psicóloga Rosemari Marquetti de Mello251 diz que é comum que os pais de crianças 

com problemas de atenção e aprendizado se queixem com o pediatra, que pode remeter o caso 

para um neurologista. O diagnóstico mais apropriado deve ser multidisciplinar, com testes de 

fonoaudiologia, oftalmologia, neuropsicologia e psicopedagogia (MELLO, 2016). 

Existem distúrbios que provocam dificuldade de aprendizagem, por isso o profissional 

deve diagnosticar corretamente entre os elencados a seguir por Mello (2016) para 

providenciar as medidas corretivas mais apropriadas. 

Hiperatividade motora: frequentemente confundida com as características de uma 

criança levada, mas a diferença é que ela realmente não para quieta em nenhum momento e 

tem muito mais “pilha” do que as outras crianças levadas. É agitada demais. Algumas podem 

ter até dificuldade de dormir. 

Hiperatividade cerebral: caracterizada pela extrema agitação mental, falta de 

concentração e impossibilidade de focar-se em uma coisa só. 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH): é um transtorno 

neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o 
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indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e 

impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). 

Transtorno do Déficit de Atenção (TDA): apresenta um diagnóstico possível quando a 

criança mostra comportamentos excessivamente dispersos, principalmente no desempenho 

escolar. O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) ocorre quando, além 

da falta de atenção, o indivíduo apresenta comportamento hiperativo. 

Dislexia: caracteriza-se pela dificuldade de aprendizagem para ler e escrever. Em 

diferentes graus, os portadores não conseguem associar os fonemas às letras. Se a dificuldade 

ocorrer nas ciências exatas com operações matemáticas, é chamada de discalculia. 

A título de exemplo das confusões que o disléxico comete na grafia, é possível afirmar 

que a dislexia 

 

[...] caracteriza-se por uma leitura e escrita marcadas por trocas, omissões, junções e 

aglutinações de grafemas; confusão entre letras de formas vizinhas, como em mato 

por nato; confusão entre letras relacionadas a produções fonéticas semelhantes, 

como em trode por trote, popre por pobre, galçada por calçada; omissão de letras 

e/ou sílabas, como em entrando por encontrando, gera por guerra; adição de letras 

e/ou sílabas como, por exemplo, em muito por muito ou guato por gato; união de 

uma ou mais palavras e divisão inadequada de vocábulos, como é possível verificar 

em eraumaves (era uma vez) e a mi versario (aniversário) (MASSI, 2007 apud 

MASSI, 2011, p. 403). 

 

Por causas destas dificuldades, o disléxico é normalmente considerado como “burro”, 

todavia, sua inteligência é igual ou até superior em alguns casos aos que aprendem a ler e 

escrever normalmente. Não é raro que o disléxico seja vítima de bullying por causa desta sua 

dificuldade. 

Neste caso, a falta de diagnóstico pode levar à desistência do aluno, pois ele pode 

acreditar que realmente não tem capacidade de aprender a ler e escrever, mas sua dificuldade 

vem de uma falha no sistema nervoso central ou até de problemas afetivos familiares 

(MASSI, 2011, p. 403). 

A pessoa diagnosticada com dislexia deve ter tratamento diferenciado do professor, 

como ensina Almeida252 (2015, p. 6):  
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a) Ela não deve ser forçada a ler em voz alta em classe a menos que demonstre 

desejo em fazê-lo; suas habilidades devem ser julgadas mais em suas respostas orais do que 

nas escritas;  

b) Sempre que possível, a criança deve ser encorajada a repetir o que foi lhe dito 

para fazer, isto inclui mensagens. Sua própria voz é de muita ajuda para melhorar a memória; 

c) Revisões devem ser frequentes e importantes; 

d) Copiar do quadro é sempre um problema, tente evitar isso, ou dê-lhe mais 

tempo para fazê-lo; 

e) Deve-se demonstrar paciência, compreensão e amizade durante todo o tempo, 

principalmente quando estiver ensinando a alunos que possam ser considerados disléxicos. 

f)Ensiná- la quando for ler palavras longas, a separá-las com uma linha a lápis; 

g) Dar menos dever de casa e avaliar a necessidade e aproveitamento desta tarefa; 

h) Não riscar de vermelho seus erros ou coloque lembretes tipo: estude! precisa 

estudar mais! precisa melhorar!; 

i)Procurar não dar suas notas em voz alta para toda classe, isso a humilha e a faz 

infeliz. 

Ressalta-se por fim que a dislexia é um distúrbio, pois uma parte do sistema nervoso é 

diferente (distinto de comprometido), mas não é uma doença, não se deve falar em cura mas 

sim em acompanhamento e evolução. O diagnóstico errado pode levar a medicação indevida 

ou à evasão escolar. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pessoa com dislexia apresenta problemas de leitura, em aquisição e capacidade de 

escrever e soletrar, todavia não é por causa de rebaixamento de inteligência e sim por 

estrutura diferente em seu sistema nervoso – ou eventualmente problemas afetivos.  

O diagnóstico correto ajudará que a criança não seja medicada sem necessidade, além 

de propiciar uma adequada atenção dos professores para o problema em específico.  

Ante o exposto, fica claro que é fundamental que as pessoas que tem dislexia sejam 

diagnosticadas e estimuladas a aprender com recursos pedagógicos adequados, evitando 
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problemas maiores para sua vida escolar e social, sejam decorrentes de bullying, aprendizado 

incompleto ou pela evasão escolar. 
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A PRESENÇA DA CRIANÇA AUTISTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

Emanoela Aparecida dos Santos Bernini Lima (UFMS/CPNV)253 
Célia Regina de Carvalho (UFMS/CPNV)254 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
Este texto pretende discutir a questão do autismo na Educação Infantil na cidade de 

Naviraí/MS, visto que na rede municipal de Educação há crianças que apresentam essas 

necessidades educacionais especiais. O autismo é identificado a partir dos três anos de idade 

consiste em um transtorno do desenvolvimento caracterizado por anormalidades qualitativas e 

quantitativas que prejudicam evidentemente as áreas de interação social, da comunicação e 

comportamento.(SCHWARTZMAN;ARAUJO, 2011). 

No tocante, buscamos responder as seguintes questões como deve ser o ambiente 

escolar para a criança com autismo? Quais tipos de materiais e recursos deveram ser 

utilizados para facilitar o aprendizado dessa criança? Qual deve ser a prática docente do 

professor da educação infantil?  

Diante dessa problemática nasceu o desafio de procurar algumas respostas e mais 

problemáticas para melhor compreender a criança autista na Educação Infantil e a prática 

docente do professor nessa fase. Para tanto, nosso principal objetivo é verificar e analisar 

quais são os métodos de apoio pedagógico e o trabalho docente aplicado para a inclusão, 

aprendizagem e interação de uma criança com autismo na educação infantil, que será 

realizada em numa Instituição de Educação Infantil de Naviraí -MS.  

Para o levantamento dos dados primeiramente foram realizadas observações 

participantes em sala na qual a criança autista está inserida, de maneira que se pudesse 
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registrar qual o apoio pedagógico que ela recebe, bem como o trabalho docente desenvolvido 

para auxiliar na aprendizagem dessa criança. Assim, utilizamos levantamento bibliográfico e 

documental acerca de autores e especialistas sobre a temática trabalhada, sendo por meio de 

leituras de livros, cartilhas, documentos oficiais, revistas, artigos, periódicos, consultas na 

internet entre outras produções científicas. E finalizamos com a entrevista semiestruturada 

com uma professora da educação infantil e a mãe da criança observada com autismo  a fim de 

verificar como se dá a relação aluno, professor e família e de como essa criança interage e 

quais dificuldades são enfrentadas durante o ensino aprendizagem. 

 

2  DESENVOLVIMENTO 

 

Nas últimas décadas a inclusão social tem sido promovida em todo o mundo, buscando 

oferecer a escolarização regular de todos os alunos, seja aqueles com necessidades especiais o 

não. Nesse sentido o conceito de criança da atualidade não tem a mesma significância social 

que tinha o conceito de criança nos séculos passados. 

Há documentos legais que dão suporte para inclusão das diversidades, e ainda 

difundindo um conceito normativo de práticas pedagógicas inclusivas, que envolvem as redes 

de ensino regular, a Educação Especial e as instâncias públicas e privadas (LIMA; 

LAPLANE, 2016). Dessa forma:  

 

No âmbito internacional, documentos como: a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (ONU, 1948), a Declaração Universal dos Direitos da Criança (ONU, 

1959), a Declaração da Conferência Mundial de Educação para Todos (Conferência 

de Jomtien) (UNESCO, 1990) e a Declaração de Salamanca e Enquadramento da 

Ação (UNESCO, 1994) proclamam os direitos do homem e dentre eles o acesso à 

escola regular como direito de indivíduos com necessidades especiais. Dentre eles, o 

mais recente é o Decreto nº 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional 

sobre os direitos das pessoas com deficiência (LIMA; LAPLANE, 2016, p.260). 
 

Nesse sentido, notamos que esses documentos oferecem diretrizes inclusivas para a 

educação, elas são de suma importância para que a escola esteja preparada para incluir o 

aluno com necessidades especiais, são elas: 

 

A garantia de um sistema educacional inclusivo, a garantia de que equipamentos 

públicos de educação sejam acessíveis para indivíduos com deficiência, incluindo 
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meio de transporte adequado, a ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde 

da pessoa com deficiência, em especial, os serviços de habilitação e reabilitação 

(BRASIL, 2011). (LIMA; LAPLANE, 2016, p. 270). 
 

Com base na entrevista e observação fica claro que a implementação dessas diretrizes, 

entretanto, tem enfrentado diversos empecilhos, pois há uma diversidade de representações na 

escola, há diferentes deficiências dentro da população, o que dificulta ainda mais a escola a 

receber os alunos com as mais variadas necessidades especiais, a escola muitas vezes não se 

encontra preparada para receber esses casos. 

 

2.1 Surgimento do Transtorno do Espectro Autista 

 

O aparecimento do autismo consta em torno de 1949, pelo psiquiatra Léo Kanner, a 

princípio o mesmo não sabia certamente o que era esse transtorno e classificou o TEA como 

esquizofrenia, mais adiante reformulou sua definição. Assim historicamente o termo foi: 

 

Descrito pela primeira vez em 1949, pelo psiquiatra austríaco Léo Kanner, que no 

primeiro momento relacionou os sintomas a fenômenos esquizofrênicos, mas, em 

1949, reformulou a sua definição, o autismo infantil foi considerado como um 

transtorno que incluía: grande dificuldade no contato com as pessoas, um desejo 

obsessivo de preservar as coisas e as situações, uma ligação especial aos objetos e a 

presença de uma fisionomia inteligente, além das alterações de linguagem que se 

estendiam do mutismo a uma linguagem sem função de comunicação (LIMA; 

LAPLANE, 2016, p. 270). 

 

A maioria dessas características surge nos primeiros anos de vida, entretanto, se forem 

diagnósticas precocemente, podemos ajudar na reabilitação dessas crianças. Uma curiosidade 

acerca do TEA é que os estudos indicam que em sua maioria ocorrem em indivíduos do sexo 

masculino.  

Segundo a Lei 12.764 de 27/12/2012 foi publicado a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que foi um marco histórico, pois a lei 

considera as pessoas com TEA deficientes para todos os efeitos legais. Garantindo legalmente 

o diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, terapia nutricional, informações que 

auxiliem no diagnóstico e no tratamento entre outros. Sendo assim o TEA tem sido colocado 

nas políticas públicas tanto na área da educação quanto na área da saúde, visando melhora as 

condições de vida dessa população (STEYER, 2016). 
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A partir do conhecimento sobre o que é este distúrbio e a partir do conhecimento de 

como crianças com TEA se comportam, pensam e interage, o professor consciente de seu 

papel, oportunizará um trabalho pedagogicamente para amenizar os déficits. 

Voltando nosso olhar para o Atendimento Educacional Especializado e Formação dos 

professores para oferecer esse atendimento encontramos Macêdo e Nunes (2016, p. 135) 

afirmando que um dos “principais desafios encontrados no processo de escolarização dos 

candidatos com TEA, no contexto escolar regularizado, é a identificação de práticas 

pedagógicas eficazes”. O objetivo do estudo dessas autoras foi voltado para avaliar os efeitos 

de uma prática interventiva denominada de Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM). 

Segundo as autoras: 

 

Na medida em que o professor é o principal responsável por favo recer o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, torna-se necessário considerar o seu repertório 

de comportamento enquanto mediador do processo de aprendizagem [...]. Na 

perspectiva sócia histórica, a aprendizagem do educando com ou sem deficiência 

ocorre em situações interativas [...]. Com base nessa abordagem, [...] o conceito de 

Experiência de Aprendizagem Mediada [...], compreendida como a ação propositiva 

de um mediador, com maior nível de desenvolvimento, que seleciona, modifica, 

amplia e/ou interpreta os estímulos ambientais (imagens, objetos, tarefas, problemas 

etc.) para o aprendiz [...], tornando-o um ser humano mais autônomo e 

independente. (MACÊDO; NUNES, 2016, p. 137). 

 

Nessa perspectiva, objetivando oportunizar condições melhores de vida para as 

pessoas com TEA, consideramos a acessibilidade que se institui em condições que 

possibilitam a adaptação das limitações, dispor de elevador, de vagas para estacionamento, 

sinalização ambiental, telefone adaptado, semáforo adaptado. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados analisados até o momento evidenciam que a criança diagnosticada com o 

TEA, por meio do método de observação apresenta grau diferenciado, á criança 

aparentemente seu transtorno é leve, sendo prejudicada somente por causa da fala o seu 

desenvolvimento e aprendizagem. Por fim, em virtude dessas considerações, concluímos que 

a inserção dessas crianças na Educação Infantil é imprescindível para seu desenvolvimento e 
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aprendizagem. Visto que é na Educação Infantil que as crianças começam a se socializar e a 

criar vínculos com pessoas além do convívio familiar.  

Para que o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança é necessário a 

interação entre a escola e a família, o que infelizmente durante as observações e entrevistas  

pudemos observar que não houve essa interação, o que de fato prejudica esse processo. O 

ambiente escolar nem sempre foi propicio a atender as necessidades dessa criança, em 

decorrência com o número de crianças  na sala que é numerosa e de a criança ainda não ter 

uma estagiária itinerante para intervir durante sua aprendizagem, muitas vezes a atividade é 

proposta e a criança simplesmente fica de canto, pois a professora acredita que deve ser 

respeitado seu espaço e tempo de aprendizado. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA E A CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS 

COLABORATIVAS: O ENSINO DE MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA 
DA INCLUSÃO 

 
José Eduardo de Oliveira Evangelista Lanuti255 

(Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP) 

 
RESUMO: O objetivo geral dessa pesquisa consiste em analisar de que forma uma proposta 
de formação continuada, com formato de organização colaborativo, com um grupo de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental pode contribuir para o desenvolvimento 
e implementação de estratégias de ensino de Matemática na perspectiva da inclusão em 

escolas públicas. Como eixo teórico norteador, vem sendo utilizado um referencial que 
contempla os temas centrais da discussão: Educação Matemática, Inclusão Escolar, Práticas 
Colaborativas e Formação Continuada. O estudo se inscreve no campo da pesquisa qualitativa 

e tem como universo uma experiência formativa com professores e coordenadores 
pedagógicos que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da rede 

municipal de ensino de uma cidade localizada no interior do oeste paulista. Para tanto, a 
coleta de dados tem se baseado na filmagem das aulas e no diário de bordo do pesquisador em 
que o mote para as discussões reside na tematização da prática no sentido de ampliação das 

estratégias de ensino construídas e desenvolvidas pelo grupo. Os dados serão analisados a 
partir de categorias emergentes construídas a partir da triangulação dos dados obtidos, em que 
se buscará atingir os objetivos da investigação. Espera-se que os resultados revelem 

características da formação continuada que favoreça a construção de práticas colaborativas 
para um ensino de Matemática baseado nos pressupostos na educação inclusiva. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Escolar. Educação Matemática. Formação Continuada. 
Práticas Colaborativas. 
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INFÂNCIA E AUTISMO NA ESCOLA: ESTUDO DE CASO DE DUAS 

ALUNAS AUTISTAS EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE NAVIRAÍ – MS 

 

Joana Zeila Duarte Jara Lima (UFMS/CPNV)256 
Leandro Basta (UFMS/CPNV)257 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)258 
 

RESUMO: Alunos com necessidades educacionais especiais têm garantido por lei, desde a 

Constituição de 1998, o direito a matrícula em escolas regulares no Brasil. Entre os alunos 
enquadrados na definição “necessidades especiais” encontram-se aqueles com autismo, 

caracterizados por apresentarem alterações na interação social, na comunicação e pela 
presença de padrões estereotipados de comportamento. Um revisão rápida da literatura 
permite-nos encontrar a complexidade como um todo para explicar as relações 

comportamentais do aluno autista. Existem várias teorias ocupando-se do mundo interno da 
criança dando conta das dificuldades de dividir a atenção entre os eventos sociais e não-

sociais. O objetivo dessa pesquisa consiste em caracterizar duas alunas (A e B) com autismo, 
matriculadas em duas diferentes turmas de 2º ano do Ensino Fundamental em uma escola 
pública de Naviraí – MS, bem como descrever a maneira pela qual essa escolarização dentro 

do processo de socialização vem ocorrendo, a partir da perspectiva de suas professoras de 
apoio e dos alunos matriculados nas mesmas turmas. Participaram da pesquisa 43 (quarenta e 

três) alunos e 2 (duas) professoras, sendo que todos têm contato direto e diário com as alunas 
autistas. Foram utilizados questionários para os alunos e entrevistas semiestruturadas com as 
professoras. Os resultados indicam que tanto a aluna A quanto a aluna B, com idade de 13 e 9 

anos respectivamente, possuem características semelhantes dentro do processo de 
socialização, que parecem favorecer a frequência dos alunos com autismo. Sobretudo há 

evidências de que elas participam das atividades da escola com algumas limitações, mas a 
interação com os demais alunos é considerada satisfatória. Outra característica observada foi o 
atraso na aquisição da fala. A partir do estudo realizado concluímos que, compreender o 

autismo é abrir caminhos para o entendimento do nosso próprio desenvolvimento. Nesse 
sentido a escola reconhece a importância da pluralidade de espaços e da necessária inserção 

social (inclusão) firmando-se como um lugar de produção de cultura e de saberes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Necessidades especiais. Autismo. Socialização. Inclusão. 
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A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NO 

AMBIENTE ESCOLAR QUALIFICADO 

 

Lucyellen Roberta Dias Garcia259 

 Ariane Martins Aragão260 

 

RESUMO: A Síndrome de Down é uma alteração genética causada pela presença de um 
cromossomo 21 extra, total ou parcialmente. Esse cromossomo extra ocasiona um atraso no 
desenvolvimento intelectual, em razão de alterações cerebrais. Mesmo possuindo este atraso 

no desenvolvimento cognitivo é possível, que as pessoas com essa síndrome possam ter uma 
qualidade de vida semelhante a de uma pessoa normal. O artigo fala sobre a importância da 

inclusão de crianças com Síndrome de Down no ambiente escolar, com o objetivo geral de 
identificar os problemas e limitações das crianças portadoras e os desafios que devem 
enfrentar para serem incluídas em escolas de ensino regular, explanando a diferença que essa 

inclusão traz ao seu desenvolvimento e aprendizagem, traz também as conquistas por direitos 
na legislação brasileira através do tempo. A metodologia da pesquisa será bibliográfica, 

buscando referências teóricas no trabalho de estudiosos de renome na área, e documental 
fazendo um levantamento das legislações ligadas ao tema. A inclusão mesmo sendo um tema 
complicado, deve ser discutido, pois, ele é um direito de todo cidadão. Nestes aspectos de 

presunções a serem atingidas, o artigo realizado favorece uma nova reflexão para forma de 
praticar e compreender a inclusão de alunos com Síndrome de Down na escola regular, bem 

como a valorização de seu espaço. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down. Inclusão. Criança. Escola. Direitos. 
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AVALIAÇÃO FORMATIVA NAS AULAS DE CIÊNCIAS E O ENSINO 

PARA TODOS: ANÁLISE DE UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 

Fábio Teruo Takahashi261 
(Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP) 

José Eduardo de Oliveira Evangelista Lanuti262 

(Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP) 
 

RESUMO: Apresentamos uma análise realizada pelo professor, primeiro autor desse 
trabalho, a respeito de uma experiência que desenvolveu com uma turma do 6º ano do Ensino 
Fundamental em uma escola localizada no interior do estado de São Paulo. O professor 

buscou desenvolver uma avaliação formativa durante uma sequência didática, envolvendo o 
ensino de Ciências. A atividade desenvolvida exigiu que os alunos saíssem com suas câmeras 

e celulares para fotografar o ambiente da escola a fim de criarem um conceito a respeito do 
que é “ciência”. Como resultados podemos apontar que, para a realização de uma avaliação 
formativa, o professor, com seus alunos, desenvolveram as seguintes estratégias: a roda de 

conversa para a identificação dos saberes prévios da turma, atividades que  exigiram a 
exploração do ambiente escolar, a liberdade de escolha das formas de apresentar os resultados 

obtidos e a autoavaliação realizada pelo professor e estudantes. Essas estratégias 
possibilitaram o desenvolvimento de uma avaliação que considerou todo o processo de 
construção de conhecimento dos alunos, sem comparações, a partir das possibilidades de cada 

um. Nesse sentido, todos os alunos puderam participar da atividade a partir das suas 
possibilidades individuais, aprendendo a partir dos seus interesses e é isso o que entendemos 

como uma avaliação e um ensino na perspectiva da inclusão escolar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Formativa. Ensino de Ciências. Ensino para todos. 
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ENSINADO MATEMÁTICA POR MEIO DE JOGOS E BRINCADEIRAS 

ESPECÍFICOS PARA CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN 

 
                         Lucinéia Gonçalves (UFMS/CPNV)263 

                                          Anaely Brito Goes (UFMS/CPNV)264 

Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)265 

  

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo relatar práticas de ensino de Matemática de forma 
lúdica por meio de brincadeiras e jogos com crianças Síndrome de Down, pois elas necessitam 
de uma educação globalizadora e inclusiva, razão pela qual acreditamos nesta perspectiva de 

trabalho pedagógico. O relatório baseia-se em experiências vivenciadas em uma turma de 
educação infantil (CIEI), no município de Naviraí (2017), com uma criança Síndrome de 

Down, a mesma tem apenas seis anos de idade e está matriculada na turma do jardim III. A 
relevância da atividade reside na ampliação dos conhecimentos acerca das noções de 
quantidade, grandezas e medidas. O método adotado foi a fabricação de massinha de modelar, 

momento que exploramos junto às crianças questões ligadas as noções de grandezas e 
medidas por meio da confecção do processo.  O trabalho foi feito no período de duas aulas, 

durante o desenvolvimento da proposta propiciamos interações entre o grupo ao trabalhar os 
ingredientes que foram utilizados para a criação da massinha. Para além das questões de 
natureza lógico-matemática, a atividade trouxe ainda a possibilidade de estímulo à 

coordenação motora, bem como a socialização do aluno em sala de aula. De acordo com 
pesquisas, para a constituição de um referencial teórico de atuação, as brincadeiras e 

atividades exploratórias são importantes para o desenvolvimento mental e físico da criança, 
como também para a sua interação com outras crianças, no sentido da inclusão. Concluímos 
que, na prática, a implementação de atividades experimentais com crianças público-alvo desta 

intervenção realmente funciona, uma vez que, torna-se atrativo e chama à atenção da criança 
que aprende brincando. Para nós, na condição de futuras professoras, trabalhar nesta 

perspectiva trouxe aprendizagens que permitiram auxiliar a criança em suas especificidades, o 
que contribui para seu desenvolvimento pleno.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática. Síndrome de Down. Ludicidade.   
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INFÂNCIA E A ADOÇÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA OU 
TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO 

 
Daiana Teixeira (UFMS/CPNV)266 

Maria de Fatima Moreira da Silva (UFMS/CPNV)267 
Rute Santos Novais (UFMS/CPNV)268 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)269 
 

RESUMO: A infância de uma criança com deficiência pode ser marcada por preconceitos e 

desprezo que poderá sofrer dentro ou fora de casa. Infelizmente, para algumas crianças, essa 
rejeição por parte da família se inicia no nascimento, visto que muitas são abandonadas pelos 

pais, após a descoberta da deficiência do filho. Por esse motivo, este trabalho aborda sobre a 
adoção de crianças com deficiência ou transtorno do desenvolvimento, buscando reconhecer 
como se deu esse processo e quais as maiores dificuldades enfrentadas pelas famílias. Sendo 

assim, o estudo foi desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas em que buscamos por 
autores que tratam do assunto em questão. Também foi realizada uma pesquisa de campo, de 

natureza qualitativa, com 2 (duas) famílias que adotaram crianças com transtorno de 
desenvolvimento ou com deficiência sendo: uma criança com autismo de 5 anos de idade e 
outra já adolescente com Síndrome de Down e 17 anos de idade. Ambas as famílias tinham 

somente este filho adotivo. A coleta de dados foi realizada por meio questionário aberto, que 
foi respondido por uma das famílias e a outra família preferiu gravar entrevista. Os resultados 

sinalizam que dos casais optou pela adoção devido à dificuldade de engravidar, já o outro 
casal sempre desejou adotar uma criança, independente de ter filho ou não, mas ao descobrir 
que não teria filhos biológicos, foi feita a opção pela adoção. Quanto aos obstáculos 

vivenciados, uma família entende que a maior dificuldade refere-se à família biológica da 
criança, enquanto que a outra entende que “tudo foi preparado por Deus” e que não há 
dificuldades. Ambas as famílias têm receio de que os filhos sofram algum tipo de preconceito. 

Fica claro que apesar dos preconceitos existentes na sociedade, as famílias não se deixam 
abater, resultando em grandes aprendizados e em oportunidades para as crianças com 

deficiência ou transtorno do desenvolvimento, que também têm direito de serem adotadas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Infância. Adoção. Deficiência. Transtorno no desenvolvimento. 
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ATUAÇÃO PEDAGÓGICA NO BERÇÁRIO: NO ORDINÁRIO, O 

EXTRAORDINÁRIO 
 

Adriana Oliveira – Professora – SEMED270. 
Eliana Maria Ferreira – Doutoranda em educação UFGD271.  

 
RESUMO: Este estudo faz parte de algumas discussões que vêm sendo promovidas pelo 
Projeto intitulado 'Trajetórias Docentes na Educação Infantil: pesquisas em escolas públicas 

de Mato Grosso do Sul', Educa MS, FUNDECT, tem como objetivo trazer algumas reflexões 
sobre a prática pedagógica com bebês. Para tanto, dialoga com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (2009). Os referenciais teóricos metodológicos 
baseiam se nas contribuições de Barbosa (2006; 2010), Barbosa e Ferreira (2016) e Ostetto 
(2017). Ancora-se na metodologia, pesquisa ação, por acreditar que professores e 

pesquisadores possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino. Os dados foram 
obtidos a partir das fotografias e registros de voz. Os resultados apontam que ao dar 

visibilidade e valorizar a autonomia nos sujeitos, possibilita-se atuar pedagogicamente e 
entender a prática e a formação dos docentes como um espaço em construção contínua, 
constante e plural. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Pedagógicas. Berçário. Educação Infantil.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto visa trazer algumas reflexões sobre a atuação pedagógica com bebês 

apontando um diálogo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI. Faz referência às possibilidades vividas cotidianamente na educação infantil, 

especificamente com as crianças que frequentam o berçário (1 e 2 anos) de uma creche da 

rede municipal de Dourados, Mato Grosso do Sul. Possibilidades estas que devem ser 

desencadeadas por um planejamento flexível, norteador da ação e das práticas pedagógicas 

das professoras, considerando o desenvolvimento integral da criança, e que no fazer, permite 

alguns preciosos e extraordinários momentos, ultrapassando o que foi idealizado, planejado, 
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que se finaliza com recursos simples, ingênuos, que traz como resultado concomitante o 

aprendizado, o encantamento, o inesquecível, o extraordinário. 

A metodologia de pesquisa para este estudo, está assentada na pesquisa ação, por 

entendermos que ela é “ uma estratégia para o desenvolvimento de professores e 

pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino 

[...]” (TRIPP, 2005, p. 445).  

A partir da observação, do registro e da análise das práticas educativas junto às 

crianças de 1 a 2 anos, propomos situações de aprendizagem referentes às possibilidades que 

destaquem o protagonismo infantil. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/1996, 

Art. 29, a “Educação Infantil faz parte da primeira etapa da Educação Básica e tem como 

objetivo atender crianças de 0 a 5 anos em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico 

e social, dando continuidade e complementando a ação da família”.  

Em relação aos principais objetivos toda ação pedagógica deve estar amparada e 

interligada entre o “cuidar e educar”, indissociavelmente. Desta maneira, é essencial a criação 

de um “projeto pedagógico” ou “proposta pedagógica” que oriente o planejamento, a sua 

execução e as metas a serem atingidas pela instituição, em relação ao desenvolvimento da 

criança. “A existência de um projeto ou proposta pedagógica traz indícios que as ações que 

tratam as questões indissociáveis relacionadas ao cuidado e a educação são visíveis e que os 

aspectos assistencialistas podem estar enfraquecidos. 

De acordo com as DCNEI (BRASIL, 2009), o fazer pedagógico deve estar baseado em 

três princípios: “Princípios éticos que tem como base a valorização da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, e ás 

diferenças culturais, identidades e singularidades” (Art. 6º inciso I).  

Em síntese a criança deve ter garantida a sua ação protagonista em diversos aspectos e 

momentos, tendo sua identidade valorizada e respeitada. No inciso II do Art. 6º, os princípios 

políticos, implicam nas oportunidades no que diz respeito ao aprendizado em relação ao 

direito de cidadania, criticidade e respeito a ordem democrática (BRASIL, 2009, p. 2). A 

partir da leitura deste princípio, podemos dizer que a criança deve exprimir suas ideias e 

sentimentos, que tenha garantia do direito a voz e que tenha oportunidade de argumentar, 
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questionar, dialogar e expressar suas opiniões. A criança ainda que pequena, pode à sua 

forma, usar a oralidade ou não, expressar-se, e ter o direito de ser ouvida e atendida em sua 

necessidade. 

O terceiro e último princípio, trata-se do princípio estético. Ele traz que cada criança é 

um ser em formação. É um sujeito único, histórico, protagonista de suas vivencias. Não é uma 

página em branco. Mas, consigo traz experiências, manifestações artísticas e culturais. 

Precisa, assim, ter sua expressão artística valorizada e respeitada, sua criatividade singular e 

ludicidade estimulada (BRASIL, 2009). Em um mundo formado, em muitos casos, por 

manifestações por “massa de manobra”, valorizar a singularidade pode ser desafiador e 

necessária a formação individual do ser e ao mesmo tempo do coletivo. Onde podem 

vivenciar diversificadas experiências, apropriando se de diferentes linguagens e saberes. 

A partir do processo de reflexão, com pesquisa e planejamento, o trabalho do docente 

passa a ter um respaldo comprometido e entrelaçado com a realidade cotidiana e as 

especificidades da faixa etária.  

Para Ostetto, o planejamento educativo:  

 
[...] deve ser assumido no cotidiano como um processo de reflexão, pois, mais do 

que ser um papel preenchido, é atitude e envolve todas as ações e situações do 

educador no cotidiano do seu trabalho pedagógico. Planejar é essa atitude de traçar, 

projetar, programar, elaborar um roteiro pra empreender uma viagem de 

conhecimento, de interação, de experiências múltiplas e significativas para com o 

grupo de crianças (OSTETTO, 2017, p. 1).  

 

Porém é interessante que o planejamento seja “aberto”, flexível, suscetível a 

possibilidades não pensadas, não almejadas. “Por isso não é uma fôrma! [...] é flexível e, 

como tal, permite ao educador repensar, revisando, buscando novos significados para sua 

prática pedagógica” (OSTETTO, p. 1, 2017). 

Embora, ainda podemos encontrar professores que endurecem planejamentos, 

engessam práticas e assim, não permitem o surgir do inesperado.  E quando, ainda assim, 

surgem, as possibilidades, não dão espaço nem relevância com medo de perder o foco do que 

foi planejado. Isto, talvez amedronte alguns, mas com certeza, em muitos casos, o inesperado, 

pode enriquecer muitas atividades e experiências. Nestes casos, podemos dar vazão ao 

surgimento do “extraordinário no ordinário” (BARBOSA, 2006). E os pequenos são expert 
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neste quesito, enriquecer o simples. As crianças por sua natureza são protagonistas em 

potencial para transformar o singelo em rico, e transformar momentos, que para adultos são 

insignificantes, mas que elas, com seu olhar e sensibilidade aguçados, não deixam passar 

desapercebidos. 

Com o planejamento em tese, o docente inicia sua ação, a execução de sua prática. “As 

práticas pedagógicas, intencionalmente planejadas, devem englobar e permitir experiências 

significativas, coletivas ou individuais, que contribuíam no acréscimo de saberes das crianças 

em seus aspectos cultural, artístico, científico e tecnológico” (BRASIL, 2009a).  

Quando nos referimos às experiências significativas, enfatizamos a necessidade de 

estar atentos e pré-dispostos a efetiva participação das crianças em atividades que tenha 

sentido para elas. Que enriqueça e acrescente em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, 

linguístico e social. As experiências devem ampliar o protagonismo com a oportunidade de 

serem ouvidas, considerando suas formas de se expressarem e serem reconhecidas como parte 

ativa e importante de todo o processo. Sendo a criança o foco principal do planejamento, e as 

execuções sendo pensadas para o seu desenvolvimento e aprendizado, é de suma importância 

que a mesma participe de forma real na execução do que foi proposto. Ela não se trata de um 

ser expectador, mas um ser que interage e protagoniza suas experiências e vivencias. 

De acordo com o art. 4º da Resolução CNE/CEB nº 5/2009,  

 

[...] as propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, 

centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona, constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura (BRASIL, 2009a, p. 1). 

 

Podemos dizer então, a partir das diretrizes que a criança é um sujeito histórico em 

formação, protagonistas das suas ações e do seu aprendizado. Sujeito este que, com suas 

características próprias, pertinentes à infância, é um indivíduo em potencial que, em seu 

tempo, aprende e reaprende, pensa e analisa, age e reage, constrói e reconstrói, fala (com 

palavras, corpo e ações), permite e vive experiências, sonha e fantasia, formula e reformula 

ações e ideias. Enfim, a criança não é estática, mas é um sujeito que está constante 

movimento. Neste período é possível que a mesma deixe aflorar habilidades que serão 
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desenvolvidas e confirmadas durante toda a construção da sua história. 

Portanto, é relevante a participação real das mesmas, e que essa atuação aconteça em 

todas as fases, faixas etárias, grupos e locus da Educação Infantil, inclusive com os bebês.  A 

participação precisa ser evidente, visível e diária, e ela depende do contexto, da estrutura e do 

espaço, cenário do fazer pedagógico.  

Evidente que em espaços devidamente adequado, com mobílias planejadas, espaços 

que supram necessidades da infância, professores com formação e práticas adequadas, 

tornem-se acessível o envolvimento ativo dos pequenos. Para Ferreira e Barbosa (2016),  

 
A organização do espaço torna-se um interlocutor com a criança devendo ser 

carregado de significados e sentidos, atendendo suas especificidades, promovendo a 

criatividade, o estímulo, que seja organizada, acolhedora, segura, aconchegante, 

atraente e dinâmica. Considerando o ambiente, um lugar concreto, vivo, para as suas 

manifestações (2016, p, 2). 

 

Porém, com facilidade, encontramos espaços que estejam aquém do desejável, onde as 

práticas estão em desacordo com as diretrizes e pareceres, e que ainda, exista profissionais 

que atuem com propostas assistencialistas, deixando claro que a participação ativa infantil, em 

um contexto educacional, somente será possível a partir das turmas com faixa etárias maiores. 

Ou seja, com crianças de 3, 4 ou 5 anos. E que, com os menores, que frequentam o berçário, 

não há muito que fazer, a não ser, cuidar, higienizar, alimentar, ressaltando desta maneira os 

aspectos de viés assistencial. Isto é um ledo engano. Podemos afirmar, baseadas nos estudos 

de Barbosa (2010), a existência e as potencialidades extraordinárias dos bebês. Os mesmos 

são sujeitos com características visíveis: curiosidades aguçadas, dotados de uma observação 

espontânea e um agir natural para as descobertas. Sendo tais características estimuladas, os 

bebês mostram do que são capazes de desenvolver. 

Há pouco tempo atrás, podemos lembrar que os bebês saiam das entranhas maternais, 

totalmente frágeis, sendo enrolados em panos, com seus braços aprisionados, sem 

possibilidades de movimentos, “descritos e definidos principalmente por suas fragilidades, 

suas incapacidades e sua imaturidade” (BARBOSA, 2010, p. 2). De olhos fechados, às vezes 

grudados, logo, eram identificados como recém-nascidos. Bebês, que no senso comum, não 

eram capazes de mais nada além de sugar e exprimir suas necessidades fisiológicas, que eram 

seres passivos, onde seus "cuidadores" não estimulavam aspectos para o seu desenvolvimento, 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 688 

crendo que seriam frágeis e incapazes de aprendizado, como se nos primeiros anos de vida 

lhes cabia somente o existir. Onde importantes estímulos não eram vistos como necessários, e 

que eles somente precisavam de mamães, papais, babás, fraldas e mamadeiras. Para Barbosa,  

 
Temos cada vez um maior conhecimento acerca da complexidade da sua herança 

genética, dos seus reflexos, das suas competências sensoriais e, para além das suas 

capacidades orgânicas, aprendemos que os bebês também são  pessoas potentes no 

campo das relações sociais e da cognição (BARBOSA, 2010, p. 2).  

 

Porém, hoje podemos perceber, que esses bebês não são mais enrolados em panos e 

faixas apertadas, pois precisam da liberdade e de movimentos e que ao abrir os olhos, logo 

nas primeiras horas de vida, caracterizam os como pessoas potentes e que os estímulos, o 

contato com o meio, com o objeto e com os outros, são reconhecidos como essenciais para o 

seu desenvolvimento. 

É notório, então, que os bebês não são mais os mesmos do passado, e por isso, nossas 

perspectivas em relação a eles também não devem ser as mesmas, requer significativas 

mudanças. É claro, que a família muitas vezes fica alienada a essas mudanças, tanto por falta 

formação e informação ou por falta de acompanhamento, já que precisam atuar 

profissionalmente. Mas nós, educadores, não. Devemos estar atentos às mudanças e evoluções 

e assim, termos nosso planejamento e nossas práticas, voltadas a atender esses novos perfis. 

Considerando todas essas discussões para a educação de bebês, devemos apontar as 

possibilidades de constituir propostas, em virtude dos questionamentos de como devem ser as 

práticas educacionais com os bebês, crianças com até 18 meses, no caso deste estudo, atuamos 

com crianças de 6 a 24 meses.  Como planejar ações que possibilitem a formação, a 

construção da identidade individual e coletiva dos mesmos? Como é possível oportunizar 

experiências que promovam o desenvolvimento integral, que cuide, eduque e valorize este ser 

em desenvolvimento? Como permitir o contato com o concreto, com o real, com o 

significativo, de maneira que entrelace com o imaginário, com a fantasia tão presente na 

infância? Como é possível motivar desde muito cedo nos bebes, noções básicas de visão de 

mundo, do uso da inteligência, raciocínio, da busca por solução de conflitos e problemáticas e 

a superação de desafio? E por fim, como encontrar respaldo teórico e prático para essas 

ações? Essas são algumas questões que tentaremos responder ao longo da escrita deste texto.  
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Segundo Barbosa (2010) as propostas pedagógicas e a bibliografia educacional 

privilegiam a educação de crianças maiores. Sobre essa discussão, a autora diz: 

 
Apesar dos bebês e das crianças bem pequenas estarem presentes na educação 

infantil, as propostas político-pedagógicas ainda mantêm invisíveis as suas 

particularidades e não tem dado atenção as especificidades da ação pedagógica nas 

escolas de educação infantil (BARBOSA, 2010, p. 2).  

 

Porém, mesmo com a pouca produção em pesquisas e estudos que ampliem as 

discussões e favoreça as práticas educativas em berçários, não podemos nos esquecer de que 

toda criança é uma fonte de curiosidade, um ser em constantes descobertas e experimentos. E 

os bebês por sua vez, quando estimulados têm essas características potencializadas, e são 

capazes de desenvolver habilidades desde os primeiros meses de vida. Em virtude disso, 

somado as novas DCNEI, as práticas pedagógicas dos docentes podem oferecer um grande 

leque de possibilidades.  

No entanto, planejar uma ação pedagógica a ser desenvolvida para e com os bebes 

requer sensibilidade e crença no potencial deles. Não podemos ter em mente que são 

incapazes de assimilar, descobrir e experimentar. Para eles, tudo é demasiadamente novo, e 

exatamente por isto, eles são suscetíveis diariamente a novas e múltiplas descobertas. Ao 

elaborar um planejamento o professor precisa entender a necessidade dos bebês, qual 

momento vive e qual estímulos são necessários para o seu desenvolvimento. É importante 

destacar, que tem em suas mãos uma diversidade de bebês, cada um com sua necessidade e 

características, que o planejamento precisa estar adequado, e flexível. Para se possível atender 

inúmeras necessidades.  

 

[...] os bebês aprendem a se vestir sendo agasalhados pelos adultos, aos poucos, os 

pequenos iniciam um processo de participação na ação de vestir-se e, finalmente, 

eles vão aprendendo a vestir sozinho suas roupas, até mesmo a escolher e 

demonstrar suas preferências. Esses conhecimentos sociais e culturais apesar de 

pouco valorizados nas escolas de educação infantil são extremamente importantes 

para a constituição das crianças, dos seus hábitos, dos modos de proceder, das suas 

relações e das construções sociocognitivas (BARBOSA, 2010, p. 5).  

 

As aprendizagens dos bebês devem ter como objetivo as práticas sociais imersas em 

experiências com pessoas e objetos isso implica, promover a descoberta do corpo e as 
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possibilidades de descobrir coisas no mundo que são significativos para eles. Estar 

mergulhado num contexto favorável à sua necessidade de aprendizado é uma oportunidade 

para as suas construções sociais e culturais.  

Ao pensarmos sobre as práticas no geral, podemos ter em mente, atividades com 

papéis, figuras xerocopiadas, giz de cera, lápis, tesouras, cola, uso da tecnologia e de tudo que 

se possa imaginar. No momento oportuno, e com objetivo definido, alguns destes recursos, 

podem ser bem-vindos, se bem utilizados. Porém, com os bebês é inviável e equivocado o uso 

de alguns desses recursos. Então, o trabalho com eles na Educação Infantil, toma outro rumo, 

uma dimensão diferente, que requer contato, significância, interação, construção, 

sensibilidade, afetividade, observação, imaginário, ludicidade e etc. De acordo com a imagem 

abaixo, existem inúmeros recursos, inclusive com menor custo que podem propiciar aos 

pequeninos, vivencias e experiências maravilhosas, extraordinárias. Recursos que despertem 

os sentidos como a audição, a visão o olfato, o tato, o paladar. Que permitem também o 

movimento, o raciocínio, problematizações e as relações interpessoais. Inclusive, neste 

período, através destas possibilidades, podem ser descobertas necessidades especiais. 

 

2 A PRÁTICA EDUCATIVA COM OS BEBÊS NA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Dando continuidade às discussões, é importante que a prática esteja em acordo 

Proposta Pedagógica da unidade, que deve estabelecer o perfil da comunidade, como ela é, 

quais seus objetivos, o que se espera do trabalho de toda instituição.  

De Acordo com o CNE/CEB, a proposta pedagógica é definida como 

 
[...] plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para 

o desenvolvimento dos meninos e meninas que nela são educados e cuidados, as 

aprendizagens que se quer promovidas. Na sua execução, a instituição de Educação 

Infantil organiza seu currículo, que pode ser entendido como as práticas 

educacionais organizadas em torno do conhecimento e em meio às relações sociais 

que se travam nos espaços institucionais, e que afetam a construção das identidades 

das crianças. (BRASIL, 2009a, p. 6).  

 
Para além do plano que orienta as ações em meio às relações sociais construídas nas 

instituições, é necessário também estabelecer um laço de proximidade e diálogo com os 

familiares. Buscar saber algumas informações específica dos pequenos como: seus 
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incômodos, seus medos e inseguranças, suas preferências, seus acalentos, o início do 

desenvolvimento de suas habilidades. Estas informações podem ajudar a traçar objetivos do 

trabalho a ser realizado. 

Docentes tem a incumbência de promover o novo, o desconhecido, o extraordinário. E 

estes aspectos, podem estar ali, bem próximo, bem simples, bem ao alcance das nossas mãos e 

com um custo bem baixo, quase zero. Para descobrimos é necessário voltar nossos olhos ao 

nosso entorno, e que está ao nosso alcance, e é capaz de suprir as necessidades dos docentes.  

Às vezes não dispomos de espaços satisfatórios, nem de recursos naturais, ou pais 

participativos, muito menos de materiais disponíveis. Mas dispomos de crianças sedentas de 

aprendizados. Então, não devemos deixar que os empecilhos, prejudique a realização de um 

trabalho surpreendente. É possível que em meio do quase nada, do pouco, do ordinário, surja 

o extraordinário. 

Por exemplo, em espaços limitados, professoras e crianças ficam sujeito a pequenos 

movimentos, mas isso não quer dizer que devem estar estáticos. A diferença é exatamente 

esta, não ficar reféns, paralisados ao pequeno espaço. Mas neste, oportunizar pequenos 

movimentos.  

Na imagem abaixo podemos destacar o improviso da professora junto aos bebês para 

desenvolver uma atividade na qual iriam plantar sementes e ao longo dos meses, observariam 

o desenvolvimento das plantas. Neste caso, a professora viabilizou uma bacia com terra para 

que as crianças tivessem o primeiro contato.  
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Figura 1: Plantando as sementes. Fonte: Adriana de Oliveira 

 
Percebemos que muitas vezes, o professor usufrui horas do seu trabalho, construindo 

bonitos recursos, intocáveis pelas crianças, no qual a prática permitida não está além da 

observação distante feita por elas. Mas, talvez, custe bem menos tempo e dinheiro: caixas de 

papelão, potes de plásticos, tampas de diversos cores e tamanhos, tecidos de diversas texturas 

e estampas, bacias, cones, peneiras, garrafas descartáveis ou ainda, não menos importantes, 

recursos naturais como: terra, água, pedras, galhos, sementes, folhas, são excelentes recursos 

para momentos ricos de interação e aprendizado. Cabe falar da interação dos adultos e a 

importância de acompanhar as atividades, atribuindo novos significados e possibilidades de 

interação (ORTIZ e CARVALHO 2012), destacado na imagem abaixo. 
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Figura 2: Brincadeira no espaço externo. Fonte: Adriana de Oliveira. 

 

Da mesma forma, explorar brincadeiras que permitam à expressão oral, corporal, 

sentimental, afetiva, a comunicação, o imaginário, a fantasia, o lúdico perceptível na imagem 

acima, por exemplo, na brincadeira com bolinhas de sabão, que mesmo em um espaço 

limitado, corriam atrás das bolas de sabão, encantados. 

Ainda, situações rotineiras que possibilite a busca de solução de problemáticas, da 

superação de medos e conflitos, do uso do raciocínio, da expressão, da formulação de ideias e 

conceitos, da argumentação, da criticidade, da criatividade. Queremos demonstrar que, no 

ingênuo podemos encontrar o espetacular, o fabuloso, o inesquecível para os bebês, e até para 

os docentes. 

Este tipo de proposta poderá acontecer desde a organização do ambiente (que é meio 

de aprendizado) até a efetivação concreta das atividades. O ambiente, que já sabemos, deve 

ser limpo, acolhedor, seguro, que permita bem-estar a todos, e para, além disso, também deve 

propor superação e autonomia. Na qual podemos dispor às crianças materiais e recursos em 
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que elas mesmas tenham acesso com suas próprias mãos, que possam tocar, manipular, 

descobrir e experimentar. Em muitos casos, recursos assim expostos, duram somente um 

momento, uma brincadeira, mas de marcantes experiências.  

Os bebês pertencentes a um mundo, onde tudo se é visto no alto, fora do seu alcance, 

ter um ambiente que lhe proporcione movimento e autonomia, é fabuloso e de inúmeros 

aprendizados.  Ambientes nestas perspectivas precisam estar em movimento, em mudança 

constante, em interação com a criança, com seus anseios e suas necessidades. Facilmente 

encontramos ambientes que são “decorados” no início e ali permanece até o final do ano. 

Criança é pulsar, é movimento, é novidade, espontaneidade, é ativa. E assim devem ser os 

ambientes em que elas estão inseridas. 

Outro aspecto imprescindível que devemos também estar atentos, é ao tempo em que 

as crianças ficam limitadas ao espaço. Principalmente o espaço da sala de atividade, mesmo 

que devidamente planejado e organizado, permanecer nela muitas horas, entre quatro paredes 

por muito tempo, é exaustivo. Então, possibilitar a abertura de janelas e portas, e acompanhar 

a acessibilidade dessas crianças para um espaço externo, permite o “fluir de asas”, alegria e 

liberdade. Permitir o engatinhar e o caminhar no espaço externo é enriquecedor. Muitas vezes 

não encontramos espaços com disposição para correr, brincar e gastar energia. Mas, neste 

caso, cabe a nós professores driblarmos toda a situação de infraestrutura inadequada, e usar o 

que temos de criativo, para que as crianças usufruam do mínimo de espaço disponível. 

Podemos propor brincadeiras adaptadas, recursos que ocupem menor espaço e 

horários intercalados para saídas, como uma solução momentânea. O que não pode é usar 

como empecilho a falta de estrutura e assim cercear a expansão de movimentos e novas 

descobertas. 
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Figura 3: O tamanho do coqueiro. Fonte: Adriana de Oliveira 

 

Para isso, há que se construir um olhar particular, específico voltado para o universo 

infantil para percebemos o processo de constituição, desenvolvimento e aprendizagem dos 

bebês, como sujeitos da história e de direitos.  

 

 

3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

“Acho que o quintal que a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só 

descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há de 

ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com 

o amor. Assim as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores que as outras 

pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade”. 

(Manoel de Barros).  
 

Este texto de Manoel de Barros no proporciona mentalmente o prazer do espaço 

externo, do contato com ar, com a natureza, com chão, com o quintal. Com ele apontamos 

algumas considerações. 
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Neste sentido, este estudo buscou destacar algumas reflexões sobre a prática 

pedagógica com os bebês e o protagonismo infantil, contribuindo, assim, com a formação dos 

professores. Para tanto elegemos com âncora as discussões teóricas pautadas na DCNEI.  

Refletir sobre prática pedagógica e protagonismo infantil é dar visibilidade aos 

sujeitos que valorizam a autonomia apontada no princípio ético o que incide nas 

oportunidades em relação ao direito de cidadania como sujeitos em formação, que constrói a 

educação infantil cotidianamente, trabalhando com o conceito do imprevisível, fazendo com 

que a atuação pedagógica no berçário possa ser entendida como um espaço em construção 

contínua, constante e plural com possibilidades de sair do âmbito ordinário para o 

extraordinário.  
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RESUMO: Este artigo apresenta sinteticamente, o relato de um plano de formação voltado à 
formação de professoras/es da educação infantil, da rede municipal de educação de Dourados 

MS. O trabalho fora desenvolvido no período de janeiro e a julho de 2017, pela equipe que 
compunha o Núcleo de Educação Infantil, do município, naquele contexto, formada pelas 

professoras/o pesquisadoras/o, autoras desse artigo. O plano de formação partiu da premissa, 
inspirados em Nóvoa (2001), de que professoras/es, formam professoras/es, desse modo, as  
formações foram desenvolvidas nos centros de educação infantil da cidade, sempre juntando 

dois ou três CEIMS, de modo que a troca de experiência também operasse, como um dos 
elementos, na formação em serviço das/os docentes. Além de Nóvoa (2001), a proposição 

acerca da formação de professoras/es, fundamentou-se em contribuições de Jossô (2002), 
Imbernón (2001), dentre outros, que discutiram a profissionalidade e a formação continuada, 
como necessária à construção da identidade dos sujeitos. Finalizamos apontando que a 

experiência empírica, desvelou o modo como o poder público, vem secundarizando a 
formação dessa/es profissionais, evidenciando uma tentativa de manter a categoria 
subalternizada, quando as teorias nos apontam que a formação poderia permitir uma 

transformação da realidade social, haja visto as crianças com as quais interagem, e que em 
muitos aspectos, compõem um grupo, social e politicamente invisibilizado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Crianças. Educação Infantil. Formação Docente. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Esse trabalho pretende apresentar a experiência dessas/e professoras/o 

pesquisadoras/o, enquanto estiveram à frente da coordenação do Núcleo de Educação Infantil 

da cidade de Dourados, enfatizando basicamente, como fora conduzido o processo de 

formação continuada das/os profissionais, que atuam nesse nível da educação básica. Importa 

esclarecer que o plano de formação continuada, aqui apresentado, fora desenvolvido de 

janeiro a início de julho de 2017.  

A equipe do núcleo de educação infantil era bastante reduzida, formada por apenas 

três docentes e um docente em formação (estagiário). Desse modo, para viabilizar as ações, 

considerando a realidade da rede municipal, nos organizamos de modo a dar um respaldo 

maior aos CEIMS, no que diz respeito ao conhecimento pedagógico, considerando haver, de 

acordo com conversa prévia com as/os docentes, uma defasagem, no que se refere ao 

acompanhamento, estudo e discussão sobre as práticas pedagógicas, no interior das 

instituições de educação infantil. 

A organização das formações continuadas fora feita considerando uma por mês, para 

cada CEIM, um mês com a presença das/o pesquisadoras/o do núcleo e o mês seguinte 

interna, onde cada instituição recebeu do núcleo, as sugestões para o estudo, quase sempre 

artigos ou vídeo/documentário para as discussões. A preocupação em enviar os materiais para 

estudo, não tirava a liberdade dos CEIMS de propor também textos, mas funcionou como um 

modo de alinharmos o trabalho e dar base teórica de sustentação, para que as instituições, 

posteriormente, pudessem fazer suas próprias escolhas com mais consistência acadêmica. 

Como eram vários CEIMS foi necessário dividi-los agrupando-os conforme 

proximidade geográfica, propondo que as formações aconteçam entre funcionários/as de duas 

a três instituições juntas, sediada nos CEIMS com maior espaço físico e, preferencialmente, 

com revezamento. Essa configuração de estudo, corrobora para com a troca de experiências 

entre as/os educadoras/es, relacionadas as práticas, a organização dos tempos e espaços,  

ampliando desse modo, as possibilidades de um trabalho coletivo e colaborativo.  
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2 SOBRE A PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA... 

 

Essa proposta de formação foi elaborada a partir das vozes das/os profissionais da 

educação infantil, mais especificamente do corpo docente das instituições. Optamos em visitar 

todos os CEIMS, na tentativa de coletar dados, quanto as expectativas, frente a equipe 

responsável pela coordenação da Educação Infantil do município, naquele período, bem 

como, quanto as necessidades relacionadas à formação de professoras/es. Esse foi um modo, 

de nos aproximar das instituições, para posteriormente apresentar uma proposta de formação 

continuada, que fosse significativamente importante, para todas/os as/os envolvidas/os no 

trabalho cotidiano com as crianças pequenas.  

As visitas nas instituições se concentraram no mês de fevereiro e início de março. A 

dinâmica das visitas caracterizou-se por rodas de conversa, nas quais a equipe se apresentava 

e em seguida abria para que as/os educadoras/es das instituições se expressassem, falando de 

suas expectativas e dando sugestões. Esse modo de condução da proposta suscitou várias 

temáticas, advindas das falas da/os educadoras/es, que nos ajudaram, para, além de compor 

essa proposta, também propor outros projetos de intervenção, organizados pelo núcleo de 

educação infantil, para aprimorar o trabalho pedagógico e o espaço físico dos CEIMS. 

 

3 CONTRIBUIÇÕES DA/OS DOCENTES... 

 

Durante as visitas, percebemos muita preocupação com relação a formação continuada 

e manifestações de desagrado com as propostas de anos anteriores, bem como interesse em 

estudarem temáticas mais contemporâneas relacionadas a Educação Infantil, que por si, é 

também bastante contemporânea. Ficou evidente, de acordo com as/os profissionais, que 

alguns dos momentos, oferecidos pela secretaria municipal de educação, e mais 

especificamente, pelo núcleo de educação infantil, nos anos anteriores, não correspondiam às 

necessidades das mesmas e, muitas vezes eram coordenadas, por quem pouco conhecia a 

realidade a qual se dirigia. 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 701 

As falas transcritas a seguir foram balizadoras, para determinadas escolhas feitas pelo 

núcleo, no que se refere a organização, sistematização, periodização e logística dessa proposta 

de formação continuada. 

 

Os projetos eram vindos de cima, precisamos de um norte [...] Prof.ª Rita
275

 (CEIM 

A); 

[...]para as formações continuadas sugiro momentos de socialização, oficinas, trocas 

de experiências Prof.ª Carmem (CEIM A); 

Não queremos formações com discussões medíocres, para apenas fotografarem e 

divulgarem no jornal. Prof.ª Charlote (CEIM B). 

 

A partir dessas contribuições e de tantos outros comentários, buscamos reorganizar os 

estudos de maneira que possibilitasse um trabalho mais próximo entre as equipes dos centros 

de educação infantil e equipe do núcleo. Propusemos que os estudos fossem feitos em 

pequenos grupos, configurando-se como rodas de conversas, com temáticas variadas sobre a 

legislação da educação infantil, pesquisas referentes a educação infantil, seminários, filmes, 

palestras etc. 

Durante as visitas todos os profissionais que compõem a equipe e que estavam 

presentes foram ouvidos. Cozinheira/os, faxineiras/as, zeladoras/es, recreadoras/es e 

professoras/es em formação (estagiárias/os), também opinaram e reivindicaram por melhorias 

e reconhecimento de seu trabalho na unidade de educação infantil e Semed.   

 

Quando nós recreadores vamos ser incluídos nas formações? Nós trabalhamos junto 

com as professoras. Na outra gestão não participamos de nada!RECREADORA 

MARIEL (CEIM E); 

Esse movimento de sair do CEIM e ir para uma formação de um período, não tem 

sido uma boa experiência. PROF.ª  COORD. ISA (CEIM E); 

Há uma divisão muito grande de formação. Não tem troca de experiência. Não  

contam com a nossa participação [...] teve até projeto sobre alimentação, sem a 

participação das cozinheiras. COZINHEIRA DORA (CEIM E). 

 

A partir dos comentários das equipes pedagógicas, definimos que as formações 

continuadas fossem oferecidas nas instituições de Educação Infantil e para todos os 

envolvidos no processo de cuidado e educação das crianças pequenas. 
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 Nomes fictícios para preservar a identidade dos profissionais.  
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Para o corpo docente, as formações não foram mais organizadas separando as/os 

profissionais, conforme as turmas que estavam responsáveis, como eram feitas num contexto 

anterior, já que também fora de entendimento das/o professoras/o pesquisadoras/o do núcleo, 

a necessidade de estudos vinculados às discussões mais amplas, sobre as concepções de 

criança, infância, organização de tempos e espaços, currículo, entre outras temáticas que 

dialogassem com a prática pedagógica, bem como estudos aprofundados sobre as 

especificidades dessa etapa da educação, instrumentalizando as/os educadoras/es para uma 

prática crítica que valorizasse a própria profissão, as crianças e suas produções, as família e a 

comunidade. 

 

4 EM QUEM NOS APOIAMOS TEORICAMENTE... 

 

Atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores (Res. 

02/2015), mais especificamente no que se refere a formação dos professores da educação 

infantil, a docência pode ser entendida como: 

 

Ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo 

conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e 

objetivos da formação que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores 

éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida 

formação científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de 

conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de 

mundo. (Art. 2° § 1°) 

 

A formação docente se dá no processo da vida profissional e vai se apresentando de 

formas diferentes, em cada momento. Assim sendo, a proposta de formação pretendeu 

construir caminhos possíveis à formação teórico-prática das/os docentes, para isso, 

metodologicamente optamos, que fossem in loco.  

Em pequenos grupos, foi possível momentos de trocas de experiências, onde a/o 

profissional, além de ampliar o seu conhecimento, também pôde avançar no processo de 

construção de sua identidade (JOSSÔ,2002), fazendo-se professoras/o, num contínuo 

movimento de pesquisa e estudo, além de análise crítica da prática, que pode possibilitar o 
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aprimoramento de métodos, conteúdos e conceitos chave que sustentam e fundamentam a 

prática educacional.  

Fundamentados também a partir das pesquisas de Antônio Nóvoa (2001)276, e partindo 

da premissa, de que professores formam professores, optamos por esse procedimento 

metodológico de troca de experiências, utilizando o espaço físico dos próprios CEIMS, que 

por si, já trazem impregnadas nas paredes, concepções de crianças, infância e educação 

infantil, possíveis de serem problematizadas. 

Objetivamos que processualmente as/os docentes chegassem à percepção crítica de 

suas práticas e, partindo disso e das formações oferecidas, operassem as mudanças que 

julgassem necessárias ao aperfeiçoamento de seu fazer pedagógico. Desse modo, em 

momento algum, foram oferecidos modelos de atividades, de registros de práticas pedagógica, 

ou mesmo de projetos, mas houve um movimento de construção coletiva. 

De acordo com Nóvoa 

 

O equilíbrio entre inovação e tradição é difícil. A mudança na maneira de ensinar 

tem de ser feita com consistência e baseada em práticas de várias gerações. Digo que 

nesta área nada se inventa, tudo se recria. O resgate das experiências pessoais e 

coletivas é a única forma de evitar a tentação das modas pedagógicas. Ao mesmo 

tempo, é preciso combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem espírito 

crítico ou esforço de mudança. É preciso estar aberto às novidades e procurar 

diferentes métodos de trabalho, mas sempre partindo de uma análise individual e 

coletiva das práticas (REVISTA NOVA ESCOLA/2001). 

 

Refletindo sobre a citação acima e dialogando com os profissionais durante nossas 

visitas, percebemos que há muito interesse e, ao mesmo tempo receio, por parte das/os 

docentes, em novas metodologias de trabalho, no entanto foi necessário, por parte do núcleo, 

demonstrar cautela, explicando o movimento necessário a toda e qualquer mudança, de modo 

a evitarmos que as práticas fossem superficiais e colocassem em risco a qualidade do trabalho 

junto à comunidade e apoiados em Nóvoa (2001), deixamos claro, que não devemos apenas 

romper com práticas obsoletas, mas aprender a analisá-las com criticidade, podendo assim, 

desenvolver quem sabe, uma percepção sensível à necessidade de mudança. 

Alguns referenciais em que nos apoiamos, foram também escolhidos, graças às pistas 

dadas pela/os profissionais, nos possibilitando elencar algumas temáticas de urgente discussão 
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que foram ao encontro das necessidades percebidas em nossa experiência empírica, 

evidenciadas nos fragmentos abaixo: 

 

Para quem trabalha na escola e para aquele que trabalha no CEIM é uma diferença 

muito grande. Você não é um professor. Na escola, é. Não porque  eu quero que me 
chame de “prof.ª Nara” porque eu sou “a tia Nara”... O professor da escola é 

respeitado de uma forma diferente pelos pais [...] PROF.ª NARA (CEIM D); 

Os pais cobram papel (se refere a atividades fotocopiadas) para eles verem. Se eu 

tiro tudo (se refere em deixar de usar diariamente fotocópias) o que eu vou 

apresentar para eles? PROF. ª CICI (CEIM E). 

 

A partir dessas transcrições, notamos que pode haver fragilidade, no que se refere aos 

conhecimentos acadêmicos, por parte de algumas docentes, o que resulta em insegurança 

argumentativa, quanto às práticas pedagógicas, e termina as subordinando à opinião de quem, 

em sua maioria, não possui conhecimentos específicos sobre a educação infantil, neste caso, 

os pais das crianças.  

Tal postura, por parte das/os professoras/es pode resultar em práticas escolarizantes e 

desprovidas de embasamento teórico, além de que, práticas assim, caminham na contramão da 

legislação vigente, para essa etapa da educação, ou seja, a Diretriz Curricular Nacional para a 

Educação Infantil- BRASIL (2009). Ainda podemos inferir que alguns dos professores 

utilizaram (e utilizam) das falas dos pais, para justificar sua própria concepção de educação 

infantil escolarizante, conforme, fala de uma das docentes, ao questionar, por que as crianças 

das escolas privadas podem usar xerox, em detrimento às crianças das públicas. 

Orientou as formações e as discussões nos CEIMs, os textos que versam sobre 

temáticas urgentes à revisão da prática educativa na educação infantil, como a Res.5/2009, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; o PARECER n°20/2009 do CNE; 

Por Amor e por Força: Rotinas na Educação Infantil, de Barbosa (2009); O currículo na 

educação infantil: O que propõem as novas diretrizes nacionais? De Oliveira (2010); As 

especificidades da ação pedagógica com os bebês, Barbosa (2010), entre outros. 

 

5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES... 
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Ao concluir esse relato, gostaríamos de dizer parafraseando Manoel de Barros, “que o 

valor das coisas, não há que ser medido com fita métrica, ou barômetros, mas o valor das 

coisas há que ser medido pelo encantamento que essa coisa produz em nós”. Se nos formamos 

profissionais no cotidiano, no chão do CEIM, ou da escola, essas/e professoras/o 

pesquisadoras/o também puderam “tecer mais um pedaço” dessa grande teia, onde se assenta 

nosso processo de formação.  

Foram inúmeras as formações que, nos deram uma visão ampla, de um grupo de 

docentes invisibilizados, mas que apesar disso, tinham um olhar de curiosidade, com relação 

às nossas falas. Procuramos deixar claro, que as mudanças, embora necessárias, não podem 

ocorrer da noite para o dia, mas por meio de reflexão crítica de nossas práticas, de modo que 

não seriam as/o profissionais do núcleo que operariam tais mudanças, mas sim as/os próprias 

docentes. 

Percebemos que as formações e diálogos com as/os docentes foram de muita qualidade 

e isso reverberou no contexto das práticas apresentadas, principalmente nas redes sociais. 

Buscamos discutir que, os conhecimentos das crianças devem emergir, principalmente das 

práticas sociais, e que para que isso ocorresse era fundamental repensamos algumas de nossas 

práticas, já carcomidas pelo tempo, trazendo para fundamentação de nosso fazer, pesquisas 

empíricas recentes e que, efetivamente, colocam as crianças como centro do planejamento 

curricular.   
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PROINFANTIL EM CORUMBÁ-MS: RELATO DE EXPERIÊNCIAS 

 

 

Valéria Aparecida Benites de Oliveira Cabral (UFMS/CPAN)277 
Anamaria Santana da Silva (UFMS/CPAN)278 

 

RESUMO: O presente trabalho faz parte da pesquisa de mestrado em andamento 
(CPAN/UFMS) e consiste em descrever experiências vivenciadas no Programa de formação 

inicial para professores – PROINFANTIL - realizado no município de Corumbá-MS. Para a 
realização deste estudo optou-se por um diálogo com o referencial teórico de autores como 

Barbosa (1991, 2003, 2011), Silva (1997), Kramer (2006) dentre outros além da análise das 
propostas do material oferecido no curso. Como metodologia a pesquisa consistiu em 
levantamento bibliográfico, análise documental e relatos de experiências vivenciadas a partir 

de nossa participação no programa como Tutora. Os resultados obtidos indicam que o 
Programa foi relevante por discutir temáticas imprescindíveis à reflexão e ao conhecimento de 

quem atua na área; além de motivar a equipe participante em investir na formação 
profissional. 
 

PALAVRAS-CHAVE: PROINFANTIL. Formação Profissional. Educação Infantil. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao integrar a educação infantil como a 1ª etapa da educação básica, pode-se entender 

que a LDB 9394/1996 deu um novo significado ao ensino, dando início ao estabelecimento de 

critérios para credenciamento e funcionamento de instituições de educação infantil no Brasil a 

partir de 1997.  Assim, acompanhar a trajetória do atendimento à criança de zero a seis anos e 

as significativas mudanças em termos legais com relação aos profissionais e suas práticas nas 

instituições, tem proporcionado aprofundar e refletir constantemente sobre as singularidades e 
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especificidades da criança, de forma a respeitá-la enquanto cidadã de direitos, produtora de 

cultura e sujeito de sua história.  

A partir desses enfoques, de avanços e das novas exigências à atuação com crianças 

pequenas, consideramos relevante explicitar, por meio desse estudo, nossas experiências 

registradas na realização do curso de formação para professores, o PROINFANTIL; que foi 

um programa criado no conjunto das ações do Ministério da Educação e Cultura (MEC) como 

alternativa emergencial para superar o alto índice de profissionais da Educação Infantil sem a 

formação mínima exigida pela LDB; e proposto na perspectiva de atingir metas do Plano 

Nacional de Educação (PNE/2001-2011- Lei nº 10.172, de 09/01/2001) que previa a 

habilitação de professores em exercício por meio da execução de Programas de Formação em 

Serviço em articulação com instituições de ensino superior e cooperação técnica e financeira 

da União e dos estados. 

Embora estudos e pesquisas apontem dificuldades e contradições na qualidade  (curso 

emergencial em nível médio e aligeirado) e na execução do programa em termos de 

investimentos financeiros e sobrecarga de conteúdos (por exemplo), identificados nos 

diversos estados e municípios em que fora desenvolvido, consideramos necessário refletir e 

considerá-lo enquanto política de formação de professores da Educação Infantil e enquanto 

resultado de ações em que concebe a formação profissional como necessária nas instituições 

infantis a partir das novas legislações.  

 Assim, pretendemos descrever nossas experiências adquiridas enquanto tutora do 

curso realizado no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, nos anos de 2009 a 2011. 

Enfatizando que foram experiências que deram novos sentidos ao fazer pedagógico e ofereceu 

um leque de possibilidades, nas quais podemos citar: aprofundamento teórico, iniciação à 

pesquisa e reflexões sobre as ações desenvolvidas nas instituições infantis por meio de 

atividades coletivas e individuais exigidas no curso. 

 

2 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 Para Oliveira (2010), a profissionalização dos educadores que atuam na educação 

infantil é um processo cultural que depende da função atribuída à creche e à pré-escola. 
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Historicamente, ela afirma que a formação docente da área tem sido extremamente pobre ou 

inexistente, principalmente as do que trabalham em creches, área de muita atuação leiga e 

predominantemente feminina. Para ela, isso ocorreu porque, dentro do quadro de marcantes 

desigualdades entre as diversas e antagônicas classes sociais existentes em nossa sociedade, a 

concepção assistencialista, tradicionalmente usada para nortear o trabalho nas creches 

(particularmente naquelas que atendem crianças filhas de famílias de baixa renda) fez com 

que pessoas sem qualificação profissional específica fossem recrutadas para cuidar e interagir 

com elas. O “Currículo oculto” a permear a (pouca) formação do pessoal recrutado envolveria 

apenas experiência e cuidado dos próprios filhos. Com isso esse modelo familiar/materno de 

cuidado e educação de crianças pequenas, nega a exigência de profissionalização, afirma 

Oliveira. Assim, a partir desse entendimento, a nossa inquietação é persistente: por que 

mesmo com tantos avanços legais, sobretudo, na área da educação infantil, ainda hoje, não se 

prioriza a formação profissional na atuação com crianças pequenas? Por que grande parte dos 

municípios após esses avanços vem utilizando práticas contraditórias de contratação de 

pessoas não habilitadas e com formação mínima de ensino fundamental? 

 Devemos entender que o aprimoramento da formação docente mudou 

significativamente e isso deve ser considerado; assim como a diversidade que está presente na 

educação infantil não só em questões de número de crianças, de sua faixa etária ou em relação 

ao número de horas semanais em que a criança é atendida na instituição, mas, principalmente 

em relação à formação de seus profissionais e, posteriormente,  aos objetivos defendidos e às 

programações de atividades efetivadas em seu cotidiano. 

 

3 OBJETIVO 

 

Descrever experiências vivenciadas no Programa PROINFANTIL realizado no 

município de Corumbá-MS com foco nas contribuições à formação pessoal e profissional de 

seus participantes. 

 

4 REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
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A temática sobre a formação de profissionais tem obtido significativo espaço em 

discursos oficiais e em movimentos sociais no Brasil. Em determinados contextos e 

momentos históricos, a formação aparece associada ao debate sobre a qualidade do ensino e 

da educação, sendo concebida como um dos fatores que contribui com a promoção ou 

ausência da qualidade, afirma Barbosa (2011). 

Isso significa que a formação do professor é reconhecidamente um dos fatores mais 

importantes para a promoção de padrões de qualidade adequados na Educação, seja em 

qualquer grau ou modalidade.  

Barreto (1994) cita que, no caso da educação da criança pequena, vários estudos 

internacionais têm apontado que a capacitação específica do/a profissional é uma das 

variáveis que maior impacto causa sobre a qualidade do atendimento.  

No Brasil, a relevância da questão tem levado vários/as estudiosos/as e profissionais que 

atuam na área a promover discussões e elaborar propostas para a formação do/a profissional 

de Educação Infantil, especialmente daqueles/as que trabalham em creches (BARRETO, 1994 

apud ROSEMBERG, 2002, p. 11). Sobre essa questão, Kramer (2008, p.128) destaca: 

 

[...] a formação é necessária não apenas para aprimorar a ação profissional ou 

melhorara prática pedagógica. Tenho defendido a formação como direito a todos os 

professores/as: formação como conquista e direito da população, por uma escola 

pública de qualidade. Podem os processos de formação gerar ou desencadear 

mudanças? Considero que (como disse em outros lugares) as práticas concretas 

feitas nas creches, pré-escolas e escolas, e aquilo que sobre elas falam seus 

profissionais são o ponto de partida para as mudanças que se pretende implementar. 

E elas são sempre feitas em conjunto. 

 

Assim, por também considerarmos a formação como ponto determinante para a 

melhoria da qualidade educacional das instituições que atendem crianças de zero a seis anos, 

pretendemos discutir, nesse estudo, a importância da formação continuada e no trabalho para 

a reflexão da atuação de seus profissionais. 

Compreendendo a necessidade de formação dos profissionais que atuam com crianças 

pequenas e considerando a teoria e prática como elementos fundamentais ao conhecimento e a 

melhoria da qualidade no desenvolvimento do trabalho, entendemos, ser oportuno discutir 

essas temáticas a partir da narrativa de momentos fundamentais de nossa experiência no 
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Programa PROINFANTIL junto as cursistas participantes cujos resultados apontam a 

confirmação desse entendimento. 

A pesquisa consistiu em levantamento bibliográfico, análise documental e relatos de 

experiências vivenciadas, a partir de nossa participação no programa com a função de Tutora. 

No desenvolvimento desse estudo, optamos pela realização de uma pesquisa 

exploratória com abordagem qualitativa. Segundo Gil (1999), esse tipo de pesquisa 

exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista 

a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que a pesquisa-qualitativa-

exploratória tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

determinadas concepções. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Destacamos 

ainda que a pesquisa está pautada nas contribuições de autores como: Barbosa (1991, 2003, 

2011), Silva (1997, 2003), Kramer (2006), e produções científicas relacionadas aos temas 

políticas públicas e programas de formação; além da utilização de fontes de ordem legal 

correspondente ao amparo e proteção à infância e aplicação de questionário às cursistas que 

participaram do curso. Tais fontes apresentam registros históricos e revelam algumas 

contradições presentes no campo da educação da criança pequena e da formação dos 

professores/as e outros/as profissionais da área. 

O trabalho segue da descrição de nossas ações e narrativa das experiências vivenciadas 

no desenvolvimento do Programa PROINFANTIL no município de Corumbá/MS sem 

distanciarmos da história do atendimento à criança pequena em nosso município. Cabe 

destacar que procuramos nos pautar nos direitos da criança e na Constituição legal que a 

ampara.  Também, no campo deste estudo, optamos pela abordagem e discussão da pesquisa 

sob a ótica da esfera pública de atendimento, visto que o objeto de estudo resulta de um 

Programa proposto pelo governo federal em parceria com os estados e municípios. 

 

5 SITUANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL EM CORUMBÁ MS 

 

O município de Corumbá localiza-se no estado do Mato Grosso do Sul, fronteira oeste 

do Brasil, à margem direita do rio Paraguai. Fundado em 1778, é o maior município em 
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extensão territorial dentre os 79 municípios do estado; com população estimada de 109.899 

habitantes, conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017). 

As instituições de educação infantil, em nosso município, não diferente das demais 

instituições infantis, a princípio, eram ligadas a órgãos assistencialistas e filantrópicos. 

Segundo Silva, Souza e Holanda (2008, p. 24-25), em Corumbá, Mato Grosso do Sul279, a 

história do atendimento à criança pequena no município segue a tendência da história da 

educação infantil no Brasil: inicia-se com ações assistencialistas e caritativas até o surgimento 

e convívio paralelo com instituições educativas. 

A primeira instituição de atendimento à criança pequena do município foi a Creche e 

Lar Santa Rosa, umas das pioneiras do então estado de Mato Grosso (que durante duas 

décadas seria a única), criada em 19 de junho de 1963: 

 

[...] a criação da Creche e Lar Santa Rosa se deu dentro dos parâmetros do 

assistencialismo, ou seja, embora a necessidade desse atendimento tenha sido 

produzida pela própria sociedade, as primeiras iniciativas não foram reconhecidas 

como um dever social e sim como um favor prestado, um ato de caridade por parte 

das elites da sociedade (SILVA, SOUZA e HOLANDA, 2008, p. 5). 
  

Arruda (2011) aponta que a história do atendimento à criança pequena no município 

de Corumbá/MS desenvolveu-se em sistemas distintos: enquanto as pré-escolas estavam no 

sistema estadual de educação, as creches foram criadas pela Secretaria Municipal de 

Assistência. Na década de 1970, a Secretaria Estadual de Ensino do antigo Estado de Mato 

Grosso desenvolveu uma experiência de pré-escola, chamada Casa Escola Infantil do Bom 

Senso, implantada em vários municípios, dentre eles, Corumbá. Tal experiência foi a primeira 

de caráter público, sendo implantada na Escola Estadual Julia Goncalves Passarinho (JGP) e 

se baseava na pedagogia montessoriana - modelo de pré-escola caracterizada por qualidade no 

atendimento a um número pequeno de crianças, neste caso de 3 a 6 anos de idade. 

Ainda segundo Arruda (2011), no ano de 1986, teve início a construção das primeiras 

unidades pré-escolares no município de Corumbá, denominadas de Estrelinhas que foram 

construídas nas dependências das escolas da Rede Estadual de Ensino. 

                                                                 
279

 Mato Grosso do Sul (MS), situado na região centro-oeste, foi criado a partir da divisão do estado de Mato 

Grosso, em 1977, mas sua instalação oficial só ocorreu em 1979, atualmente poss ui 79 municípios. 
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Para Silva, Souza e Holanda (2008), conhecer a história dessa instituição é importante 

não somente para conhecermos as origens da Educação Infantil, no antigo Estado de Mato 

Grosso como, também, para entendermos as concepções que marcaram sua criação e que, até 

hoje, estão presentes nas políticas e nas práticas das creches. 

Segundo Silva, Souza e Holanda (2008), a concepção do papel das creches começa a 

ser modificada apenas na década de 1970, período de grandes modificações políticas no 

Brasil, que culminaram na elaboração da Constituição Federal de 1988.  

É preciso compreender que, nesse contexto histórico-social, cresceram os movimentos 

sociais, entre os quais o feminista e o sindical, impulsionando intensas manifestações das 

classes desfavorecidas que despontavam em todo o país, sobretudo devido ao agravamento 

das desigualdades sociais. Vale dizer que, dentre as manifestações, destacou-se a 

reivindicação por creches, que exigia a participação do Estado na criação de redes públicas de 

creches. 

Assim, a Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 208 que “O dever do Estado 

com a educação será efetivado mediante garantia de: [...] atendimento a creche e pré-escola a 

crianças de 0 a 6 anos280” e define a Educação Infantil como um direito da criança, dever do 

Estado e opção da família. 

Contudo, em 1998, em comum acordo com as prefeituras e amparado pela LDB/1996, 

o governo estadual passa toda a responsabilidade da Educação Infantil para os municípios. 

No município de Corumbá, a partir de 1997, o Conselho Municipal de Educação 

passou a deliberar sobre a educação infantil, regulamentada por meio da 

DELIBERAÇÃO/CME n° 012/1999 que dispõe sobre autorização e credenciamento para o 

funcionamento da Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino/MS, com definições de: 

finalidade, objetivos, proposta pedagógica, número de crianças por turma, espaço físico, 

instalações, equipamentos, procedimentos de avaliação e acompanhamento das instituições de 

educação infantil. 

                                                                 
280

Ressaltando que com a reestruturação da Lei 11.274/2006, altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 que 

estabelece o Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 

idade. (BRASIL, 2006). 
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Com isso, a expansão das creches em nosso município ocorreu na década de 1980 

enquanto as creches comunitárias foram implantadas no ano de 1985, sob gestão do Prefeito 

Dr. Fadah Scaff Gattass, e em homenagem às tradicionais parteiras da cidade, as 

denominaram: Creche Comunitária Parteira Maria Candelária Pereira Leite – localizada no 

Bairro Centro América; Creche Comunitária Parteira Maria Benvinda Rabello – localizada no 

Bairro Jardim dos Estados; Creche Comunitária Parteira Rosa Josetti – localizada no Bairro 

Generoso Ponce de Almeida e a Creche Comunitária Parteira Valódia Serra – localizada no 

Bairro Cervejaria, implantada no ano de 1989. 

Essas creches eram mantidas pela Prefeitura Municipal em convênio com a LBA 

(Legião Brasileira de Assistência) e administradas pela Secretaria de Promoção Social 

(CORUMBÁ/CME, 1999). 

Destacando que, em 1999, criou-se o Núcleo de Educação Infantil, órgão ligado à 

Secretaria Municipal de Educação, cujo papel era de acompanhar e monitorar o trabalho nas 

instituições infantis. Sendo responsáveis também pela formação de professores e diretores e 

pela implementação e acompanhamento de projetos nas instituições tanto de zona rural quanto 

da zona urbana. (Ruiz, 2009, p. 77). 

Em 1995, a Secretaria Municipal de Educação – SMEC assume a responsabilidade de 

dirigir as creches, englobando-as na primeira etapa da educação básica, juntamente com o pré-

escolar. Em 1998, mais uma creche é inaugurada: a Creche Catarina Anastácio da Cruz, no 

Centro de Atendimento Integral à Criança Padre Ernesto Sassida.  

Até o ano de 2012, na rede municipal, Corumbá contava com 10 Centros de Educação 

Infantil e, no momento, somam-se mais dois CEI: Professora Hélia da Costa Reis, inaugurado 

em 2013 e o CEI Professora Eunice Ajala Rocha, inaugurado em 2014, que atendem, 

atualmente, crianças de 0 a 5 anos. 

Atualmente, as instituições infantis em nosso município, se organizam a partir da 

Deliberação nº 340/2013/CME/CORUMBÁ-MS, do Conselho Municipal de Educação que, 

sobretudo, em seu Art. 8º define número de crianças por nível de atendimento: 

I- Creche: 

a) Nível I- 0 (zero) a 01 (ano) de idade – 15 (quinze) crianças, para um professor e 

dois auxiliares; 
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b) Nível II- 01 (um) a 02 (dois) anos de idade – 20 (vinte) crianças, para um professor 

e um auxiliar; 

c) Nível III- 02 (dois) a 03(três) anos de idade – 20 (vinte) crianças para um professor 

e um auxiliar; 

II- Pré- Escola: 

a) Pré I – 3 (três) a 04 (quatro) anos de idade – 25 (vinte e cinco) alunos; 

b) Pré II – 4 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade – 25 (vinte e cinco) alunos; 

Observamos, assim, que as instituições de educação infantil do município dispõem de 

normas mínimas de funcionamento e estão em conformidade com as legislações vigentes; 

respeitando assim, suas especificidades no atendimento (dados repassados pelo Conselho 

Municipal de Educação da cidade de Corumbá/ MS).  

 

 6 CURSO DE FORMAÇAO: EXPERIÊNCIAS, CONTRIBUIÇÕES E RESULTADOS  

 

Em Mato Grosso do Sul, o PROINFANTIL começou a ser implantado em 2007. No 

Estado, foram 389 participantes distribuídos em 25 municípios. Para atender essas pessoas, 

criaram Agências Formadoras (AGF); sendo Aquidauana, Campo Grande, Fátima do Sul e 

Três Lagoas.  Em 2009 o município de Corumbá, juntamente com outros municípios, aderiu 

ao Programa fazendo parte do Grupo III com a inscrição de 34 cursistas. Pela logística e 

proximidade, Corumbá fez parte da AGF de Aquidauana. 

Certamente, o Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na 

Educação Infantil – PROINFANTIL, foi um Programa de grande abrangência que contribuiu 

para a formação de aproximadamente 16.447 professores em nível nacional, em seus quatro 

grupos ofertados no decorrer de 2005 a 2011, segundo dados do Sistema de Informação do 

PRPINFANTIL – SIP (BRASIL, s/d).  

Aderido na gestão do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, o programa foi desenvolvido 

em nosso município nos anos de 2009 a 2011, a princípio, seu público-alvo, seriam 

professoras/es em exercício na educação infantil, que atuavam em creches ou pré-escolas da 

rede pública; e que não possuíam a formação mínima exigida pela legislação vigente. 

Contudo, em nosso município, a realidade modificou esse propósito, ou seja, devido a 
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Secretaria da Educação contar (em seu quadro administrativo) com grande número de 

professoras/es de formação superior na educação infantil, a demanda para o curso foi muito 

pequena; por essa razão, o MEC abriu exceção e aceitou o ingresso das atendentes de creche 

ao programa; sendo selecionadas a partir de alguns critérios determinados pelo próprio curso. 

Nesse processo, destacamos o nosso trabalho enquanto Tutora (TR) do 

PROINFANTIL cuja tarefa consistia em orientações e acompanhamento das atividades de 

cada participante ao longo do curso. Também intervíamos no processo ensino-aprendizagem 

das cursistas, sobretudo, a partir dos conteúdos e experiências desenvolvidos nas unidades de 

cada área temática. A função do Tutor/a, portanto, constituía em ações diretas com os/as 

cursistas e isso automaticamente, gerava forte elo afetivo e de responsabilidade profissional.  

Atendendo a requisitos exigidos, o município de Corumbá, via Secretaria Municipal 

de Educação, selecionou três Tutoras para o Programa. O número de Tutoras foi 

correspondente ao número de cursistas, com uma média de dez cursistas para mais cada uma. 

As creches de nosso município, não diferente das demais instituições do Brasil, são 

constituídas por um universo feminino. Essa profissional recebe a nomenclatura de atendentes 

ou assistentes e desenvolvem seu trabalho em conjunto com o/a professor/a. É interessante 

reforçar que, metodologicamente, o curso contou com: atividades presenciais com utilização 

de materiais auto instrucionais (impressos); atividades coletivas e individuais. O serviço de 

apoio à aprendizagem foi realizado tanto por meio do/a Tutor/a (TR) presente em cada 

município, quanto pelos professores formadores que acompanhavam os/as cursistas e ficavam 

à disposição para sanar dúvidas e dificuldades e essa relação facilitava a troca e a construção 

de saberes; questão essa, que ressaltamos como muito importantes à reflexão profissional. 

As principais atividades coletivas presenciais realizadas eram: 

-Fase Presencial (FP): 76 horas de atividades presenciais, divididas em 10 dias, para o 

professor cursista (PC), orientadas por professores da Agência Formadora (AGF).  Em nosso 

caso, deslocávamos da cidade de Corumbá/ MS até a cidade de Aquidauana/MS onde situava 

nossa AGF. O município se responsabilizava pela estadia, alimentação e transporte (cedência 

de um ônibus para a viagem). No calendário do PROINFANTIL, a fase presencial era 

realizada no mês de janeiro e mês de julho. Nessa etapa do curso, geralmente era um 

momento de muitos ajustes, preocupações e dificuldades; tanto por parte do município que 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 717 

tinha que arcar com os gastos, como por parte das cursistas que tinham que se distanciar de 

seus familiares. 

- Encontro Quinzenal (EQ): 64 horas divididas em 8 encontros presenciais durante 

cada módulo (realizados no próprio município em local disponibilizado pelo órgão).  Nesse 

encontro, que acontecia aos sábados, cada Tutor/a (TR) se responsabilizava por suas cursistas, 

na qual, por meio das atividades programadas as orientavam dando suporte à aprendizagem e 

ao acompanhamento do trabalho. É salutar destacar que, as atividades desenvolvidas nesses 

encontros, eram planejadas pelo TR, enviadas à AGF e posteriormente aprovadas para 

realização. Enquanto processo formativo, consideramos um momento que envolveu muitas 

reflexões, debates, questionamentos, estudos, pesquisas e construção de conhecimento. 

– Fase Presencial Intermediária: 20 horas de atividades presenciais realizadas durante 

cada módulo e coordenadas pelos professores formadores das Agências Formadoras; sendo às 

vinte horas de cada módulo distribuídas em dois encontros que antecediam as provas 

bimestrais. No entanto, a maioria dos municípios participantes não pôde cumprir com essa 

fase em função da falta de recurso financeiro; uma vez que teriam que disponibilizar 

transporte, alimentação e hospedagem às cursistas; a solução encontrada foi disponibilizar um 

professor da rede pública para a revisão das disciplinas (áreas temáticas) realizadas no período 

noturno (horário de disponibilidade da PC). 

Nas atividades individuais a Professora Cursista (PC) tinha a responsabilidade de 

desenvolver uma série de tarefas durante a realização do curso: estudo individual, atividades 

de estudo (estudos a serem respondidos no caderno de aprendizagem com base nos conteúdos 

das áreas temáticas); registro reflexivo (instrumento de auto avaliação); elaboração de 

portfólio (instrumento voltado para as disciplinas pedagógicas); planejamento diário 

(elaborado para ser aplicado em sala e observado pelo/a tutor/a em sua visita mensal); escrita 

de memorial (escrita livre de vivências ao longo do curso); registro das atividades (reflexão 

sobre uma atividade interessante desenvolvida com as crianças); prática pedagógica (atividade 

desenvolvida com a criança na instituição de atuação do/a cursista com acompanhamento do 

tutor); provas bimestrais (prova individual, sem consulta, realizada duas vezes em cada 

módulo); e, por fim, atividades extras de estudo, que funcionavam como momento de revisão, 

esclarecimento de dúvidas e de recuperação. 
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Conforme mostramos, foram muitas atividades realizadas e elas exigiram disciplina, 

estudo, reflexão e interação. Nesse sentido, sobre a aprendizagem, concordamos com 

Belluzzo quando enfatiza: 

 

[...] há necessidade de se entender que aprender é um processo complexo, onde o ser 

humano deve ser o sujeito ativo na construção do conhecimento, e que este só se dá 

a partir da ação do sujeito sobre a realidade. O conhecimento é o principal fator de 

inovação disponível ao ser humano. O conhecimento não é constituído de verdades 

estáticas, mas de um processo dinâmico, que acompanha a vida humana e não 

constitui em mera cópia do mundo exterior, sendo um guia para ação. Ele emerge da 

interação social e tem como característica fundamental poder ser manifestado e 

transferido por intermédio da comunicação. Assim, a capacidade de aprender, de 

desenvolver novos padrões de interpretação e de ação, depende da diversidade e da 

natureza do conhecimento (BELLUZZO apud SOUZA, 2007, p. 59). 

 

A partir dessa afirmação, entendemos que o Programa de Formação Inicial para 

Professores da Educação Infantil - PROINFANTIL, procurou inserir em sua metodologia o 

conceito de aprendizagem em que o sujeito é concebido como ativo e o conhecimento como 

um processo dinâmico de ação sobre a realidade e não como uma mera cópia do mundo 

exterior. Embora considerarmos que as atividades exigidas no curso extrapolavam o tempo de 

entendimento dos participantes do curso, por outro lado, compreendemos também que essas 

dificuldades acabaram servindo de desafio e esforço em superar essas limitações individuais e 

profissionais em que se vivenciava naquele momento.  

Em termos de aprendizagem, podemos afirmar que o curso não só ofereceu uma gama 

de conhecimentos aos/às cursistas, como também aos/às Tutores/as e toda equipe envolvida. 

Este conhecimento se expressou no compartilhamento de experiências, nas reflexões sobre a 

prática e nos aprofundamentos teóricos com discussões de temáticas referentes ao 

desenvolvimento da criança, de suas necessidades e direitos.  

Com base na construção de saberes, aprendizagens e reconstrução do modo de ser e 

estar, Andrade comenta: 

 

O saber docente pode, então, ser concebido como constituído de um movimento de 

retomada de saberes com origens diversas, além da escolar, produzidos em outros 

lugares e, no que nos concerne mais diretamente, em outras instâncias formadoras 

nas quais os sujeitos já se encontraram anteriormente. A partir da relação específica 

que os sujeitos têm com essas instâncias, nesse processo de socialização do sujeito 

professor, a identidade profissional docente se constrói. Os múltiplos discursos 
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enunciados nas instituições são, dessa forma, reorganizados e ressituados pelo 

professor, uns em relação aos outros, permitindo-lhe refletir sobre sua prática e 

enunciar o discurso sobre ela (ANDRADE, 2004, p. 86). 

  

Nesse contexto, destacamos a importância da relação ação/reflexão, teoria/prática, 

vivenciadas no decorrer do curso. Longe de subestimar a importância da formação em nível 

superior, é importante destacar alguns pontos específicos do curso que propiciaram, a nosso 

ver, o contato com alguns princípios e teorias pedagógicas capazes de ressignificar uma 

prática. 

 

7 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Como resultado, identificamos por meio de observações e pesquisa que todos os/as 

participantes foram "despertado/as" a prosseguir nos estudos, ou seja, a investir na formação.  

Isso significa que esses/as profissionais fizeram investimento em sua formação escolar, fato 

que pode estar relacionado à motivação profissional e a necessidade de melhoria de sua 

qualificação que veio a partir de vivências e participação no curso. Essa constatação já nos 

traz um ponto bastante positivo sobre os impactos do curso na formação profissional. Cabe 

explicitar, que essa motivação envolveu todos/as participantes do programa como professores 

formadores, assessores técnicos pedagógicos, tutores, cursistas, dentre outros; as diversas 

publicações de artigos e elaboração de dissertações acerca do tema PROINFANTIL 

demonstram isso. No caso de Corumbá-MS, temos um grande número de atendentes que 

formaram em Pedagogia após o PROINFANTIL; além do ingresso de Tutoras (que atuaram 

no curso) que ingressaram no mestrado. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme visto, apesar do PROINFANTIL se configurar como um curso emergencial, 

de característica aligeirada e em modalidade normal (não condizentes com as atuais 

exigências de um curso de formação: formação em nível superior) e apresentar  dificuldades 

de ordem administrativa/financeira em seu desenvolvimento, consideramos que o programa 

apresentou indícios de formação bem-sucedida e de cumprimento com o papel formativo, 
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contudo, no âmbito das políticas não criou ações que garantissem a valorização do trabalho 

dessas cursistas formadas; conforme apontam os resultados. 

Como participante do programa na função de Tutora pudemos conhecer, vivenciar e 

apropriar de ricas reflexões e aprendizagens que deram novos sentidos à nossa formação; e 

que, posteriormente, culminaram com a realização desse estudo. Também, queremos ressaltar 

que a parceria e participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que, sob a 

coordenação geral da Profª Drª Ordália Alves de Almeida e  Profª Drª Regina Aparecida 

Marques de Souza, se destacaram das demais instituições por acompanhar diretamente a 

formação de seus participantes durante o curso o que implicou no desenvolvimento de um 

programa público de qualidade; mesmo havendo grandes dificuldades em seu processo. 
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OS DESAFIOS ENCONTRADOS NA ESCOLA AO SE INICIAR A 

LEITURA E ESCRITA PARA CRIANÇAS DE SEIS ANOS 
 

Maria Elena Aquino Dutra (UFMS/CPPP – Ponta Porã)281  

Katiane Rodrigues Vila Maior Flores (UFMS/CPPP – Ponta Porã)282 

Mara Lucinéia Marques Correa Bueno (UFMS/CPPP – Ponta Porã)283 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade compreender através de uma pesquisa 

bibliográfica quais os desafios encontrados pelas escolas ao se iniciar a leitura e escrita para 
as crianças de seis anos com a implementação da lei que alterou o ensino fundamental de oito 

para nove anos. A pesquisa bibliográfica foi realizada em fontes especificas da área da 
educação, como artigos e livros, comparando como e quais eram os métodos educativos da 
Idade Média e quais as influências que estes métodos trouxeram para os dias atuais. O 

material pesquisado permitiu avaliar as vantagens e as desvantagens obtidas com a 
implementação da lei n° 11.274/2006 e quais as mudanças necessárias para a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem, assim como nos possibilitou avaliar e diagnosticar se 
ocorreram mudanças nas práticas pedagógicas aplicadas pelos educadores em sala de aula, ou 
se simplesmente estes continuam apenas reproduzindo os métodos tradicionais. Por meio 

desta pesquisa se pode analisar o quanto é importante a existência da reflexão por parte dos 
educadores ao aplicar suas práticas pedagógicas com os educandos, e de preferência que esta 

seja feita coletivamente, junto com todos os integrantes da comunidade escolar, pois estes é 
que fazem e promovem a construção de novos conhecimentos dentro do ambiente deste 
ambiente de ensino, assim nota-se  o quanto é importante a existência de um currículo 

adequado e preparado de acordo com a realidade escolar de cada comunidade e de cada 
região, dando ênfase as condições físicas, estruturais, sociais, políticas e culturais, não 

deixando de lado os conhecimentos prévios e as experiências de vida de cada criança. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Fundamental de Nove Anos. Educação. Jogos e Letramento. 

Formação.
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o surgimento da humanidade houve muitas transformações no processo 

educacional, a educação passou pelas mãos dos pais, da igreja e depois pelos cuidados do 

governo. No início a educação tinha a finalidade de formar soldados para as batalhas e 

guerras, vindo apenas mais tarde a ser direcionada a formação do ser humano como um ser 

crítico e pensante. O processo educacional foi influenciado por métodos aplicados nos séculos 

XII e XIII que permeiam até hoje, mas um dos fatos mais marcantes ocorreu no século XVIII 

onde surgiram as primeiras escolas primárias resultantes da reforma protestante de Martinho 

Lutero. 

Hoje as escolas utilizam métodos educacionais diferenciados mas ainda 

tradicionalistas, sendo a educação dividida em educação básica que engloba a pré-escola e o 

ensino fundamental vindo logo depois  a divisão de ensino  médio  e superior. Atualmente o 

ensino fundamental passou por uma recente mudança que foi a alteração do ensino 

fundamental de oito para nove anos, e para se compreender e analisar o desafios encontrados 

pelos professores no processo de leitura e escrita para as crianças de seis anos, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica em algumas fontes escritas. 

 Através da análise de dois artigos que fizeram uma pesquisa de campo em algumas 

escolas do Brasil foi possível averiguar quais os problema enfrentados pelos professores com 

a mudança da lei, e também possibilitou perceber vantagens que esta mudança proporcionou 

no ambiente educacional das escolas pesquisadas. 

Além dos artigos pesquisados, foram analisados alguns livros que defendem métodos 

educacionais que pontuam o brincar como fator psicológico importante na inserção da criança 

em meio a sociedade, tornando possível o desenvolvimento da criança tanto intelectual quanto 

moral, permitindo que elas se apropriem e construam seu conhecimento. 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 725 

Por meio das respostas obtidas pode-se avaliar quais os métodos educativos que 

podem ser utilizados no âmbito educacional e o que deve ser melhorado pelas políticas 

públicas das escolas para que a forma de ensinar possa ser reformulada e ampliada. 

 

2 EVOLUÇÃO DO PROCESSO EDUCACIONAL 

 

A educação é primordial à formação de todo ser humano, e desde o início da civilização 

já havia varias formas e métodos educativos, que sofreram muitas modificações através dos 

tempos. No início dos tempos a educação era informal e voltada para formar as crianças para 

as batalhas com a finalidade de conquistar territórios e vencer guerras, mas com a decadência 

do império feudal e o fortalecimento da igreja, as maneiras de educar passaram a ser baseados 

nos ensinamentos religiosos, e com o surgimento de filósofos e estudiosos que começaram a 

contestar os ensinamentos da igreja a educação começou a se direcionar para a formação 

intelectual e moral do homem. 

 

Dentro das novas perspectivas de vida, a educação teve que se adequar. Vittorino de 

Feltri, em Mântua, fundou a Casa Giocosa (casa alegre), para educar crianças cristãs, 

na linha do pensamento humanista. Trabalhava a educação física, estética e 

intelectual e já praticava um regime onde o aluno tinha uma pequena autonomia e 

era ouvido (FILHO, 2005, p.119). 

 

Foi a partir do século XII que os métodos educacionais começaram a passar por varias 

transformações, principalmente devido ao surgimento do Renascimento que começou a 

permitir uma maior autonomia do aluno no processo educacional, sendo umas das marcas 

principais da Idade Média o surgimento das universidades que proporcionou uma grande 

evolução para a educação. 

 

Muitas universidades européias nasceram dos grandes colégios e estes, nasceram de 

antigas hospedarias ou albergues, como Oxford e Cambridge, na Inglaterra. 

Algumas surgiram dos ditames da Escolástica, mas, aos poucos, tudo foi sendo 

transformado e as novas idéias e conhecimentos passarem a ser discutidos mais 

abertamente, embora a Inquisição não deixasse de perseguir os intelectuais que 

discordassem da Igreja (FILHO 2005, p. 106). 
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  Com tantas transformações começaram a surgir filósofos e educadores que criaram 

métodos educacionais utilizados ainda hoje por algumas instituições, como os métodos de São 

Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que eram defensores da educação baseada nos 

ensinamentos religiosos dos quais eram difundidos em meio à classe mais alta da sociedade, 

ficando os das classes mais baixa conhecidos como servos que não tinham direito a uma boa 

educação, portanto a educação já era dividida em classes. 

 Segundo Filho (2005) os alunos eram obrigados, a princípio, a memorizar as orações 

em latim, e em seguida, eram sentados diante do abecedário e eram ensinados a ler e escrever 

em latim, assim como tinham aula de calculo e canto eclesiástico, era portanto para eles  o 

ciclo primário do ensino. 

 Mas um dos grandes saltos que a educação sofreu foi a partir do século XV quando 

ocorreram algumas reformas religiosas como a reforma protestante de Martin Lutero, que foi 

o responsável pelo surgimento de um novo modelo de educação, o modelo luterano. Foi à 

educação luterana que favoreceu a criação da escola primária pública que passava a ser 

subordinada ao governo, mas que também favorecia em grande parte a classe mais alta da 

sociedade, isto é, os pobres tinham direito a educação, mas de uma forma bem restrita, os 

castigos físicos dos quais as crianças estavam sujeitas ainda continuava, não de forma tão 

acentuada e visível quanto antes, mas de uma certa forma camuflada. 

 

A organização da escola primária, em termos de currículo, não eliminou as matérias 

tradicionais: leitura, escrita, cálculos e cantos religiosos, mas acrescentou a leitura 

das Sagradas Escrituras, na língua alemã, antes feita exclusivamente pelo clero 

católico. Quanto às métodos de ensino, a memorização prevaleceu e a disciplina 

continuou rigorosa, com os mesmos castigos físicos. O ensino médio tinha três 

series e a orientação religiosa ocupava papel de destaque (FILHO 2005, p. 39). 
 

A educação brasileira veio acompanhando a evolução através dos tempos, mas foi 

somente a partir do século XVIII que surgiu a ideia de que o ensino passava a ser direito de 

todo cidadão e um dever do estado e depois da segunda guerra mundial com a declaração 

universal dos direitos humanos que esta ideia passou a prevalecer de certa maneira. 
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Nos dias atuais os métodos educacionais são vários, mas baseados nos métodos 

educacionais tradicionais do século passado, como o ato de memorização para o letramento e 

aprendizagem, assim como não permitem que o aluno tenha a possibilidade de se posicionar e 

opinar frente a algumas situações, ou seja, a criança não tem autonomia e o poder de decisão  

está centrado nas mãos do professor. 

Franchi (1993) em seu livro “As crianças eram difíceis... A redação na escola” 

ressalta que a escola segue um modelo capitalista que pensa apenas no lado da escola e deixa 

de olhar o aluno em sua realidade, pois os alunos são submetidos a contínuos trabalhos com 

notas, questionários que chegam a lhes causar tensão e ansiedades; de outro lado, recebem da 

escola um mundo de conteúdos insólitos sem significado e utilidade para as crianças. São 

conteúdos separados da sua realidade, do seu cotidiano e sob o ponto de vista linguístico a 

escola quer adequar seu dialeto á linguagem que não é do aluno, nem de seus pais ou da sua 

comunidade, ou seja, só é aceita uma língua oficial, a da escola. 

Percebe-se que Franchi (1993) defende um método educacional mais voltado para a 

criança, e que esta pode ser vista como um ser que sofre mudanças influenciadas pelo meio 

em que vive e que os métodos utilizados pela escola assim como pelo professor podem 

transformar a vida de uma criança. Portanto, para o desenvolvimento da educação é 

necessário que se possa trabalhar com as crianças sem discriminá-las, pois assim como a 

sociedade a língua também se desenvolve e modifica com o tempo através das diferentes 

culturas. 

 No ano de 1996 foi sancionada a lei n° 9.394/96 que compõe a educação escolar em: 

educação básica que se divide em ensino fundamental e médio e logo depois vem o ensino 

superior. Em seu artigo 29 estabelecia que as crianças de até três anos fossem educadas nas 

creches, e as de quatro a seis anos na pré-escola, no artigo 32 classifica o ensino fundamental 

com duração de oito anos que obriga a matricula das crianças de sete anos de idade e em seu 

artigo 35 classifica o ensino médio com duração de três anos. 

Já em 2006 o Ministério da Educação traz uma nova mudança que é o surgimento da 

lei n° 11.274/2006 que altera o tempo de duração do ensino fundamental que era de oito para 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 728 

nove anos, do qual segundo Kishimoto (2011 p.193, apud Brasil, 2004, 2007, 2009) se baseia 

na urgência da construção de uma escola inclusiva, cidadã, solidaria e de qualidade para todos 

e de maior tempo de permanência na escola e também implementar políticas indutoras de 

transformações na estrutura da escola, na reorganização dos tempos e espaços escolares e nas 

formas de ensinar, aprender, avaliar, organizar e desenvolver o currículo e trabalhar com o 

conhecimento, respeitadas as diferenças do ser humano. 

A evolução da educação foi e é necessária pelo fato de ter ocorrido mudanças na 

sociedade tanto culturalmente quanto politicamente. Para Piaget houve três principais 

acontecimentos que favoreceram para que esta modificação ocorresse: 

 

Três acontecimentos são: o aumento vertiginoso do numero de alunos, devido a um 

acesso muito mais geral às diversas formas de ensino; a dificuldade quase 

correlativa de recrutamento de um pessoal docente suficientemente formado; e o 

conjunto das necessidades novas, sobretudo econômicas, técnicas e cientificas das 

sociedades em que a instrução publica está sendo organizada (PIAGET 2010, p. 58). 

 

 Ao se analisar os fatos ocorridos durante os tempos passados percebe-se que muitas 

das mudanças foram favoráveis para o crescimento do processo educacional, pois tornou 

possível a implementação de técnicas e métodos diferenciados que permite avaliar se os 

métodos implantados hoje são plausíveis ou não. 

 

3 O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS E SEUS DESAFIOS 

 

A partir deste texto iremos estudar quais os desafios e dificuldades enfrentadas pelas 

crianças no ensino fundamental de nove anos. Para Kramer (2007) os profissionais que 

trabalham na educação voltadas a infância enfrentam vários desafios como: questões relativas 

a situação política  e econômica e á pobreza das populações, questões de natureza urbana e 

social, segundo ela os educadores possuem um grande conhecimento sobre a infância mas 

possuem dificuldade em lidar com as populações infantis e juvenis. É necessário que se avalie 

qual é o papel social da infância na educação atual e como estas são percebidas pelas pessoas 

que as cercam, além de saber como trabalhar com as crianças de maneira que seja considerado 
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seu contexto de origem e assegurar que a educação cumpra seu papel social diante da 

heterogeneidade das populações infantis e das contradições da sociedade. 

Kramer (2007) ainda chama a atenção para a necessidade de considerar a diversidade 

de aspectos sociais, culturais e políticos levando em consideração as marcas deixadas pelo 

processo de socialização das crianças e adultos, e também questiona se é a ideia de infância 

que entra em crise ou a crise é a do homem e de suas ideias? E contesta ainda se a criança 

pode começar a ter voz deixando de lado uma sociedade que infantiliza os jovens e adultos e 

empurra para frente à maturidade, pois crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas 

pelas contradições da sociedade. 

Portanto deve-se avaliar e discutir maneiras ou métodos educacionais que incluam as 

diversas culturas e gêneros, levando em consideração as características sociais e culturais dos 

alunos baseados no meio de vivência dessas crianças. Alguns estudiosos questionam o 

desaparecimento da infância, considerando que a modernidade com meios de comunicação 

como a mídia e a internet que dá acesso à informação adulta tem expulsado as crianças do 

jardim de infância (POSTMAN, 1999), dessa maneira o autor ressalta que a modernidade esta 

tornando as crianças mais adultas lhes privando das atividades de interação com a brincadeira 

e o lazer ao ar livre.  

Mesmo as crianças sendo influenciadas pelas contradições da sociedade e cultura dos 

adultos estas ainda são crianças, portanto devem ser tratada como tal e para que isso ocorra é 

necessário que exista o brincar em meio ao processo de ensino aprendizagem que as 

possibilite se inserirem no mundo em que vivem. 

Nascimento (2007) ressalta que é necessário discutir sobre quem são essas crianças, 

quais são as suas características e como essa fase e compreendida dentro do ambiente escolar, 

ou seja, deve avaliar e discutir quem são as crianças de hoje e que não existe somente uma 

infância e sim infâncias, pois existem crianças de diferentes classes sociais e culturais na 

escola, constituindo assim a heterogeneidade escolar, por isso é necessário conhecer os alunos 

de maneira mais ampla e profunda para poder ensinar. 
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Além das diferentes apropriações dos espaços sociais, outro ponto que nos inquieta 

diz respeito as condições de vida das crianças e as desigualdades que separam 

alguns grupos sociais, numa sociedade marcadamente estratificada. Crianças que 

vivem em situação de pobreza, que precisam muitas vezes, trabalhar para se 

sustentar, que sofrem a violência doméstica e do entorno social, que são 

amedrontadas e amedrontam. Crianças distituídas de direitos, cujas vidas são pouco 

valorizadas. Crianças vistas como ameaças na rua, enquanto, na escola, pouco se 

sabe sobre elas. Como são tratadas, vistas e olhadas essas crianças que estão nas 

ruas, nas escolas, nos lares e que sofrem toda sorte de opressão? (NASCIMENTO 

2011, p. 29). 

 

Antes de aplicar qualquer método de ensino é necessário que o professor e a escola 

conheçam seus alunos, saiba quais as dificuldades enfrentadas por eles durante sua vida 

diária, ou seja, é importante ter esta noção para que se possa aplicar métodos de ensino 

relacionados á realidade da criança, como o uso de textos reais que as façam analisar e 

refletir. A ampliação do ensino fundamental para nove anos tem trazido a tona muitas 

dúvidas, principalmente de como se trabalhar com elas no início dessa fase, e para se discutir 

melhorias analisou-se pesquisas de campo realizadas em algumas escolas com a intenção de 

sanar tais questões.  

Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

entre 2006 e 2009 teve por objetivo avaliar os impactos que a implementação do ensino de 

nove anos provocou em um grupo escolar da área de Suzano e de São Paulo, sendo um estudo 

qualitativo com analise de documentos. A pesquisa foi realizada em seis escolas, sendo duas 

estaduais e três municipais, em uma das escolas  de Suzano, foram aplicados questionários e 

entrevistas com funcionários, pais e alunos, sendo realizada a pesquisa após o surgimento da 

lei n° 11.274/2006.  

Através dos questionamentos aplicados notou-se que as redes de ensino não discutiram 

e nem ofereceram informações de como se deveria trabalhar com as crianças durante esta 

nova mudança, alguns professores relataram que tiveram de buscar informações por conta 

própria, assim como os pais disseram que não foram consultados e nem foram orientados 

como seria esta nova etapa de ensino, já as crianças entrevistadas reclamaram da falta de 

brincadeiras e de espaço que antes eram encontrados na educação infantil. 
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Segundo a pesquisa realizada foi notado que no início do ano de 2006 houve um 

grande aumento nos índices de reprovação das crianças nas series iniciais, sendo levantada 

hipóteses que respondem a este problema como: falta de qualidade no processo educativo, a 

falta de aplicação de métodos que atendessem á aprendizagem das crianças e a falta de 

respeito por parte das instituições e redes de ensino com relação às diferenças e diversidades 

das crianças. Alguns educadores entrevistados na pesquisa defenderam a formação continuada 

dos profissionais e ampliação de seus currículos, além das reformas na estrutura física e 

material das escolas, já os gestores disseram que a escola tinha sim condições de receber as 

crianças de seis anos, desde que houvesse o apoio e esforço de gestores e professores e 

aqueles que responderam que a escola não tinha condições de atender as crianças 

argumentaram a necessidade dos professores e gestores criarem espaços e formas 

diferenciadas de trabalhos pedagógicos para minimizar o impacto das crianças ao ingressarem 

na escola. 

Segundo Arelaro (2011) fica claro que é necessário que as escolas tenham recursos 

necessários e que os professores sejam orientados para a realização de um trabalho 

pedagógico com as crianças entre cinco e seis anos agora no ensino fundamental, além de 

salientar que as políticas educacionais devem deixar de lado um pouco o interesse pelo capital 

e pensar mais na educação da criança cidadã, não permitindo que estas deixem de lado a 

fantasia, a brincadeira, as atividades que desenvolvem a criatividade como pintar, criar 

poesias e outras mais que permitem a formação e desenvolvimento da criança no futuro. 

 

A experiência do brincar cruza diferentes tempos e lugares, passado, presente e 

futuro, sendo marcada ao mesmo tempo pela continuidade e pela mudança. A 

criança, pelo fato de se situar em um contexto histórico e social, ou seja, em um 

ambiente estruturado a partir de valores, significados, atividades e artefatos 

construídos e partilhados pelos sujeitos que ali vivem, incorpora a experiência social 

e cultural do brincar por meio das relações que estabelece com os outros – adultos e 

crianças. Mas essa experiência não é simplesmente reproduzida, e sim recriada a 

partir do que a criança traz de novo, com o seu poder de imaginar, criar, reinventar e 

produzir cultura (BORBA 2011, p. 33-34). 

 

Portanto, a brincadeira é tida como algo essencial na escola, pois permite a criança se 

socializar com o mundo em que vive, e ao se observar as crianças brincando se pode conhecê-
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las melhor. De acordo com Vygostsky (1987), um dos principais representantes dessa visão, o 

brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem 

na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, 

assim como de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e 

adultos. 

A Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo criou 

em 2005 espaços educativos, materiais didáticos, mobiliário e equipamentos, além de rever 

currículos, conteúdos e praticas pedagógicas para o ensino fundamental de nove anos. Seu 

plano de ensino atua nos campos da matemática, ciências naturais e humanas, se baseando no 

jogo e letramento, além de desenvolver atividades no campo das artes visuais, música, teatro, 

literatura expressão corporal, possibilitando assim o contato da criança com varias referencias 

culturais. As crianças interagem em vários espaços de aprendizagem como na biblioteca, no 

parque e na horta da escola, assim como os jogos e materiais destinados ao letramento 

transpõem as praticas pedagógicas, as aulas e educação física a artes são ministradas em 

espaços e ambientes diversificados. Na escola quinzenalmente as crianças vão à 

brinquedoteca, onde podem brincar e também tem acesso a tecnologia usando softwares 

educativos e na parte de leitura há a presença de diversos gêneros textuais trazidos pelas 

crianças ou pelos professores, onde são feitas leituras individuais ou em grupo e toda a 

semana os alunos empresta livros do acervo escolar e participam da contação de historias com 

bolsistas da biblioteca. Os educadores envolvidos com as crianças dizem que prevalece o 

brincar imaginário voltado para o real e a imaginação se integra nas atividades planejadas. 

Há a utilização de jogos que permeiam as aulas, dos quais para isso foi necessário a 

organização de acervos, materiais e mobiliário em quantidade e qualidade para atender as 

turmas, como mesas em formato de trapézio, cadeiras na altura das crianças pequenas, sendo 

alguns desses jogos comprados pela escola, doados pelos pais ou produzidos pelos 

professores e técnicos de apoio educativo. 

Segundo relato dos professores com os jogos as crianças são mais felizes, se tornam 

mais expressivas e criticas, chegando com mais autonomia nos anos seguintes possibilitando 
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avanços nas hipóteses de leitura e escrita, e isto não foi apenas notado pelos professores, mas 

pelos pais também.  

Kishimoto (2011) relata o seguinte: Para uma mãe, seu filho não aprenderia nada, o 

brincar “era exagerado”, porém ela reconhece que as “brincadeiras desenvolvidas 

contribuíram para a aprendizagem” (mãe 1, 2007), já outra mãe comenta que, desde o 

primeiro ano sua filha, que era tímida, começa a ler o letreiro “vende-se casa”, evidenciando 

que o letramento é uma pratica de leitura do mundo (mãe 3, 2007). Em meio a estes 

benefícios os professores e pais apontam um problema que é o grande número de alunos do 

qual têm apenas um professor para atender a todos, mas apesar desta dificuldade a avaliação 

do processo de escrita, ainda que por meio dos jogos conseguiu ingressar as crianças no 

mundo letrado. Além disso, as professoras da rede pública mencionam a dificuldade de 

formação no campo lúdico.  

Na concepção de Kishimoto (2011) para atender o ensino fundamental de nove anos é 

necessário a construção e implementação de um projeto pedagógico próprio da instituição, 

abrangendo a educação básica em um todo que requer a mobilização de toda a equipe escolar 

na revisão destas concepções que norteiam as praticas educativas, participando de todo esse 

processo não só a escola, mas crianças, famílias e comunidade todos lutando para a 

construção de projetos pedagógicos que tenham por intuito formar\ o ser humano promovendo 

o bem estar e a justiça social. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da pesquisa realizada percebe-se que os métodos aplicados desde a Idade 

Média favoreceram para o crescimento da educação em todo o mundo mas que mesmo tendo 

passado por varias modificações o processo educacional ainda é permeado por métodos 

tradicionalistas, que barram a evolução educacional. E que mesmo com a alteração das leis 

ainda é necessário que seja feita uma reavaliação de alguns conceitos, assim como é preciso 

um maior investimento por parte do governo para que se possa preparar melhor os professores 
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que atuam coma as crianças de seis anos de idade, sendo também necessária a estruturação do 

ambiente de aprendizagem para melhor atender os alunos nessa faixa etária, ou seja, todos os 

princípios pregados pela UNESCO devem prevalecer, principalmente de que a educação deve 

ser de qualidade  e para todos. 
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS UMA CONSTRUÇÃO 

SIGNIFICATIVA QUE FAVORECE A FORMAÇÃO INTEGRAL DA 
CRIANÇA 

 

Gianni Lucindo Dias284 

Waldimara Lúcia Bertoni285   

 

RESUMO: Este relato de experiência tem como objetivo mostrar para nossos professores do 

CIEI Zenaide Nunes dos Santos – Extensão Jardim Encantado no período de agosto de 2017 a 

Setembro de 2017 a importância do trabalho com projeto.  O projeto norteia o trabalho 

favorece a exploração de todas as áreas do conhecimento, possibilitando a formação integral 

da criança. Partindo do tema que é amplo sobre brinquedos e brincadeiras para trabalhar as 

partes, resgatando e ampliando o repertório das crianças, pois, brincar é uma forma de 

comunicação, uma forma de arte e de cultura. A interação da criança no momento do brincar é 

impregnada de significados e significantes. São inúmeras as possiblidades, basta aceitar o 

desafio e pôr a mão na massa. Foram dois meses de experiências riquíssimas, que com toda 

certeza colaboraram para a formação integral de nossas crianças. Dos resultados obtidos 

percebemos que as crianças puderam ser mediadas pelos professores e foram protagonistas do 

seu aprendizado.          

 

Palavras-Chave: Educação Infantil. Brinquedos. Brincadeiras. Formação Integral. 

 

1 INTRODUÇÃO  
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Este projeto foi desenvolvido no CIEI Zenaide Nunes dos Santos – Extensão Jardim 

Encantado, situado a rua Via Láctea nº 603, por todas as 6 turmas de jardim II e Jardim III, 

nos períodos matutino e vespertino por todos os professores com apoio da Direção e 

Coordenação pedagógica.  

O principal objetivo é articular um dos temas do planejamento da GEMED, que foram 

elaborados nos anos de 2002 dentro um projeto de forma que os conteúdos tenham começo 

meio e fim, favorecendo a ampliação do repertório de brincadeiras das crianças, do seu 

desenvolvimento corporal, cognitivo e efetivo proporcionando a interação entre todos os 

envolvidos.  

Os conteúdos são trabalhados de acordo com o Referencial da Educação Infantil,  dos  

temas do Planejamento elaborado por todos os professores nos anos de 2002 e de 2003,  com 

suporte teórico de Vygotsky, Kishimoto e outros que falam sobre o brincar em suas 

experiências  destacando a  importância do brincar para a interação social e o 

desenvolvimento significativo da criança quando tem essas vivencias a criança elabora melhor 

os conteúdos trabalhados em sala de aula.   

Partindo de um tema amplo de brinquedos e brincadeiras   para o particular, através da 

linguagem oral e escrita, da matemática, da natureza e sociedade, do movimento, da música e 

das artes para assim dar possibilidade a criança de ser formada de forma integral. 

Para que isso fosse possível desafiamos os nossos professor a se apropriarem do fazer 

pedagógico através da metodologia de projetos.  explorando todas as potencialidades deste 

tema.  

O projeto foi adequando a realidade de cada turma a sua faixa etária ,  pois somos 

conhecedores da importância do brincar para o desenvolvimento infantil.  

Depois da família o brinquedo é o que é mais próximo da criança, seu 

desenvolvimento acontece através do brincar,  do lúdico e do faz de conta.  

Os aprendizados  são mais significativas para as crianças quando partem de algo que a 

criança gosta,  o brincar ou de alguma coisa  que faça parte do seu universo.  
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Os brinquedos e as brincadeiras favorecem um leque de possibilidades que  auxiliam   

na formação integral da criança e a sua interação com o meio social como dizem as teorias de 

Vygotsky e Kishimoto.    

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Quando partimos do pressuposto de que a educação infantil é muito importante é a 

primeira etapa da educação básica. Temos responsabilidade por tudo que acontece aqui, a 

melhor forma de atingir os objetivos aqui é envolver a criança neste universo. A melhor 

maneira é a brincadeira, o lúdico como diz Carvalho (1992, p.28):  

 
[...] o ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto significativo 

e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da criança, já que ela se 

modifica de ato puramente transmissor a ato transformador em ludicidade, 

denotando-se, portanto em jogo. 

 

A brincadeira traz significado a todo fazer pedagógico, criança aprende brincado, traz 

significado e significantes as suas elaborações, levanta hipóteses, resolve problemas, 

questiona, aprende, vivencia tudo com mais facilidade quando brinca. Como diz Santos 

(2002, p. 12):  
 

[...] uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas 

como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, 

prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, 

comunicação, expressão e construção de conhecimento. 

  

A criança faz representações simbólicas importantíssimas enquanto brinca como diz o 

RCN (BRASIL, 1998, p. 27): 

 

O principal indicador da brincadeira entre as crianças é o papel que ela assume 

enquanto brinca. Ao dotar outros papéis na brincadeira as crianças agem frente à 

realidade de maneira não literal, transferido e substituindo suas ações cotidianas 

pelas ações e características do papel assumido utilizando-se do objeto substituto.  
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Para Vygotsky  os jogos são atividades especialmente das crianças , através dos jogos 

as crianças recriam a realidade  e se apropriam de jogos simbólicos.  

A criança é um ser social, precisa de vivencias lúdicas para aprender e para conviver 

com outras crianças.  

Ele também fala sobre  o brinquedo como forma de ligação entre o campo do 

significado e o campo da percepção visual.  

O faz de conta, a brincadeira de casinha,  de escolinha, brincadeira com cabo de 

vassoura. Com o brinquedo a criança vai além dela mesma, ela representa suas vivencias mais 

secretas.   

Toda essa fundamentação justifica o trabalho contextualizado com projetos e com o 

tema de brinquedos e brincadeiras como forma de atingir a formação integral da criança, 

quem pode fazer isso são os professores.  

Ao professor foi proposto se  apropriar do projeto de brinquedos e brincadeiras, e 

traçar suas próprias estratégias, com o que gostariam de trabalhar com suas turmas. 

Como sugestão separei o texto de  Tisuko  Morchida Kishimoto que fala sobre a  

importância do brincar na educação Infantil. Destacando a brincadeira como forma de 

interação e  aprendizado.                   

Fizeram também um levantamento da sucata que iriam  precisar, pedimos aos pais que 

prontamente nos ajudaram, recebemos muitos materiais, separamos com as crianças, garrafas  

pet diferentes tamanhos, caixinhas de remédios, caixas de leite, rolinhos de papel higiênico, 

vidros de amaciante, latas de leite, CDs,  latas de achocolatado e caixas de sapato.  

Esse material foi usado para produzir brinquedos, das mais variadas formas, cada sala 

fez um tipo de brinquedo.  

Teve Bambolim de  caixa de sapato, bolsa e carrinho de caixa de leite, pião feito com 

cds, garrafinha da calma, peteca, as garrafas de amaciante viraram pazinhas e potinhos para 

brincar na areia, carrinho, trenzinho de latas de leite, e de achocolatado, ioiô de garrafinhas 

pet, muita diversão e construção.   
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Aos pais foi uma pesquisa sobre brincadeiras que os pais brincavam quando eram 

crianças para construção de gráficos e tabelas com as crianças na sala. 

Além de tudo o que foi proposto as professoras ainda fizeram, encenações com as 

poesias de a bola de Cecilia Meireles e A boneca de Olavo Bilac, também fizeram atividades 

de escrita, textos fatiados atividades de reconhecimento de palavras simples como bola e 

boneca.  

Também fizeram slides e trouxeram vídeos para as crianças aprenderem sobre a bola, 

a boneca, as mais diferentes brincadeiras retratadas por Ivan Cruz e Miltão dos Santos.         

Os avós virem contar que brincadeira eles brincavam quando eram crianças e 

brincarem com seus netos e poderiam brincar com as crianças das brincadeiras que brincavam 

quando eram crianças.  Todo foi muito significativo para as crianças   

O objetivo geral deste projeto é desafiar os professores a trabalharem com projeto de 

forma interdisciplinar tanto os regentes 1 como os regentes 2, quanto o regente 3.  

Todos explorando suas competências e suas habilidades para favorecer a ampliação do 

repertório de brincadeiras, o desenvolvimento corporal, cognitivo e afetivo das crianças, 

proporcionando interação entre todos e as crianças,  através do trabalho com projeto.       

   

Os objetivos específicos são:    

 Ampliar o repertório de brincadeiras das crianças resgatando vivências lúdicas, 

favorecendo a interação entre todos  

 Identificar e diferenciar as brincadeiras através de vários portadores de textos, letras de 

músicas e poesias.  

 Resgatar brincadeiras antigas, através de textos , portadores de textos, poesias, 

músicas entre outras atividades   

 Identificar as brincadeiras através da observação da tela de Militão dos santos 

Brinquedos e Brincadeiras  e das telas e esculturas de  Ivan Cruz um apaixonado ppelo 

universo do brincar.  



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 740 

  Construir brinquedos de  sucata por turma e favorecer momentos de socialização, 

trabalhando as regras de cada brinquedo ou brincadeira.  

 Registrar  os momentos  de brincar, através de:  cartazes coletivos, desenho livre, 

desenho com interferência, listas, foto  e vídeos 

 Ampliar as possibilidades expressivas nas brincadeiras, jogos e demais situações de 

interação. 

 Explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com outros. 

 Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da colagem e 

da construção. 

 Participar de variadas situações de comunicação oral sobre brinquedos e brincadeiras e 

sua importância    

 Estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico de seu grupo social e 

de outros grupos. 

Os conteúdos trabalhados foram a Linguagem oral e escrita: Exploração do 

conhecimento da criança sobre brinquedos e brincadeiras  através da  oralidade, em 

questionamentos, conversa, explicação de regras e manuseio de diferentes portadores de 

textos, valorizando a leitura e despertando o gosto pelo ato de ler nas crianças.   

Usando diferentes formas de registros escritos como: listas de brinquedos e 

brincadeiras, poesias, textos fatiados de poemas, vídeos,  parlendas, trava-línguas  e músicas.      

Na Matemática os professores usaram a oralidade, explorando o momento do brincar e 

com os brinquedos, todas as noções matemáticas possíveis como grandezas (maior, menor, 

alto, baixo, cumprido, curto) pesos, medidas, quantidades. Gráficos, tabelas e formas  etc.       

      Com Natureza e Sociedade foi possível explorar a interação social entre pessoas 

antigas  e as pessoas novas através de uma conversa sobre brinquedos e brincadeiras antigas e 

novas, com uma exposição para todas as turmas. Resgate de brincadeiras com as crianças, que 

possibilitem o envolvimento social entendendo que o brincar fala muito da cultura de um 

povo e de uma determinada região.   
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O movimento faz parte da criança, criança é movimento, explorar esse movimento em 

todas as suas potencialidades, através de diferentes brincadeiras,  favorecendo uma ampliação 

da coordenação psicomotora, da flexibilidade corporal, do raciocínio, despertando para 

descobertas, experiências, criações e diferentes representações.      

  Já na Música as foram levadas a despertar para o fazer musical, a percepção musical 

através de diferentes músicas, que falem sobre brinquedos, que favoreçam o brincar 

musicalmente, a apreciação, ampliando o repertório de palavras e de gestos. Ensinando 

pequenas músicas que as crianças aprendam com facilidade, utilizar cartazes que possam ficar 

expostos nas salas.      

  As Arte visuais e Plásticas foram exploradas através da observação e apreciação de 

tela dos artistas Ivam Cruz e Militão dos Santos ambos representam o universo do brincar 

com as mais diferentes brincadeiras de forma bem peculiar. Exploração oral de cores, formas, 

brinquedos e brincadeiras. Representação através do fazer artístico, com desenho livre, do 

brinquedo e da brincadeira preferida, desenho com interferência, releitura da tela, com cartaz 

coletivo e individual, pintura com materiais variados.       

 

3  CONCLUSÃO 

 

 Quando propomos o trabalho do tema Brinquedos e brincadeiras através de projeto de 

brinquedos e brincadeira pensamos que  o tema pudesse ser rejeitado por nossos professores, 

pois, somos sabedores que o tema  projeto causa um certo desconforto  entre alguns 

professores por não conhecerem bem a fundo as suas estruturas. Não sabemos se por medo do 

novo ou acomodação com o planejamento que existe, mas existe uma resistência grande com 

este tema.     

Mas a aceitação foi geral por todos os professores da equipe do CIEI Zenaide Nunes 

dos Santos Extensão Jardim Encantado. 

Pesquisaram o que poderiam fazer de atividades com suas turmas, as atividades, os 

brinquedos que poderiam confeccionar,  como tudo poderia acontecer. Houve também um 
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entrosamento entre todos os professores, se uniram para desenvolver as atividades juntos, se 

ajudaram, isso é um dos pontos gratificantes de toda a proposta.   

A escola ganhou vida, ficou dinâmica, mobilizou-se por uma causa comum,  uma cara 

totalmente  nova, as criança passaram de espectadoras para protagonistas,  e os professores de 

detentores do saber para mediadores de conhecimento, as crianças  confeccionaram diferentes 

tipos de brinquedos, pintaram com diferentes técnicas e pintura ,  reaproveitaram o lixo que 

seria descartado, encenaram a poesia da boneca em todas as turmas , cantaram e brincaram 

com músicas , reaproveitaram, brincaram de diferentes formas com diferentes tipos de 

brincadeira.     

 Exercitaram conceitos de sustentabilidade com separação, classificação e seriação de 

lixo para confecção de brinquedos, aprenderam sobre o R do Reaproveitamento  e interagiram 

elas com elas mesmas e com as professoras. 

Foram  dois meses de uma construção significativa para todos, fomos além do tinha 

sido proposto, a confecção de brinquedos foi incrível, muitas coisas diferentes do habitual. 

A exploração oral ganhou reforço com recursos midiáticos, data show, computador, 

som. O mundo veio para dentro da escola, em forma de slides, histórias  de brinquedos, 

origem da bola a queridinha de todos, além de entrevistas com Ivan Cruz onde era mostrado 

seu ateliê, suas pinturas e esculturas e as crianças puderam identificar brincadeiras que 

conhecem, e as que não conheciam passaram a conhecer e brincar nas.  

O conhecimento também ultrapassou os muros da escola e as paredes da sala de aula, 

com um passeio ao campo de futebol, para ver a casa da protagonista dona Bola. Muito 

aprendizado, envolvido.  

Concluindo o projeto dá um norte,  é possível ter clareza no que se faz,  e ir além do 

esperado. Quem ganhou com este Projeto foram nossas crianças que tiveram a oportunidade 

de desenvolver todas as suas potencialidades, construindo seu conhecimento e interagindo 

com todos.        
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PALAVRAS-CHAVE: Métodos de Alfabetização. Práticas Pedagógicas. Ensino-

aprendizagem. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os métodos de alfabetização estão presentes no espaço escolar, no entanto nem 

sempre há uma consciência no trabalho com esses métodos e sua importância no 

desenvolvimento das práticas de leitura e de escrita pelas crianças. Alguns métodos são muito 

antigos, outros se reapresentam com uma “nova perspectiva”, não alterando seus 

fundamentos. Às vezes o professor se encontra sem orientação para receber o método de 

alfabetização "da moda" e o sistema educativo, que poderia oferecer a formação continuada 

ou aperfeiçoar os professores, ‘impõe’ o método a ser utilizado, deixando a cargo do professor 

a busca do aperfeiçoamento. Quando, no entanto, cursos de aperfeiçoamento são oferecidos, 

os responsáveis nem sempre percebem que alguns professores apresentam dificuldades de 

entender e de desenvolver essas novas práticas pedagógicas, organizando seu trabalho a partir 

de um ou mais métodos de ensino.  

Buscando entender um pouco mais a respeito desses métodos de ensino fio que 

surgiu a necessidade de se pesquisar a respeito dos métodos de alfabetização.  

Por meio desta pesquisa buscou-se conhecer mais sobre alfabetização e os diferentes 

métodos. Vale lembrar que esta pesquisa se caracterizou como bibliográfica, pois não houve 

pesquisa de campo em relação ao tema abordado. 

 

2 BREVE HISTÓRICO DA ALFABETIZAÇÃO 

 

Para alcançar os objetivos do trabalho, optou-se por realizar um histórico de questões 

referentes à alfabetização e ao letramento, uma vez que esses conceitos se alteraram 

significativamente ao longo dos períodos históricos. As necessidades impostas pela sociedade 

em relação à leitura e à escrita foram se modificando, influenciando, assim, o currículo 

ensinado nas escolas. 
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Pela etimologia da palavra “alfabetização” pode-se inferir que se refira ao processo 

de aquisição do “alfabeto”. Soares (1985, p. 19) entende que isso seja apreender “[...] o 

código da língua escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever”. Outros, como Pino (1993, 

p. 91), especifica a palavra “alfabeto” como “[...] o sentido da palavra composta das duas 

primeiras letras do código grego”, o que vale dizer que se trata de palavra composta de “alfa” 

mais “beta”, nomes das duas primeiras letras do grego. Então deduzem que alfabetizar é 

ensinar as primeiras letras, que é iniciação no uso do sistema ortográfico, que é o processo de 

aquisição dos códigos alfabéticos e numéricos, que é letramento (HOUAISS; VILLAR, 

2001). 

Segundo Araújo (1996), a história da alfabetização teve três períodos, mas, devido às 

várias mudanças ocorridas, acrescentou-se mais um período. O primeiro período, de acordo 

com Araújo (1996), é o da Antiguidade e da Idade Média, prevalecendo, por séculos, o 

método da soletração. O segundo período nasceu com a ruptura da soletração, caracterizado 

pelo início dos métodos sintéticos e analíticos. O terceiro é a divulgação da teoria da 

Psicogênese da Língua Escrita. Enfim, o quarto e último é o da reinvenção da alfabetização 

(MENDONÇA, 2011). 

Mendonça (2011) relata que a alfabetização, até o final do século XIX, era iniciada 

pela letra manuscrita e, depois, era ensinada, alternadamente, a letra de imprensa. O professor 

preparava o alfabeto em folhas de papel que eram manuseadas por um ‘pega-mão’, para não 

sujarem. O material utilizado para exercitar os alunos nas dificuldades da letra manuscrita e 

leitura era um conjunto de cartas de sílabas, cartas de nomes, além de ofícios e documentos 

que eram emprestados. Conforme Barbosa (1990), outras cartilhas foram representativas no 

país, como a Cartilha da Infância, de Thomas Galhardo, publicada pela primeira vez por volta 

de 1880 e comercializada até a década de 1970.  

Mortatti (2008) aponta que, decorridos mais de cem anos de implantação do modelo 

republicano de escola e de significativas mudanças de ordem política, social e cultural, 

ocorridas ao longo do século XX, tem-se hoje no Brasil (embora não somente aqui), como 

ponto consensual de debates e denúncias relativas à educação, o fracasso da escola pública 
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brasileira em dar conta de sua tarefa histórica fundamental e, portanto, de responder às 

urgências sociais e políticas que lhe dão sustentação. A recorrência desse fracasso vem sendo 

apresentada como problema estratégico a demandar soluções urgentes, mobilizando 

administradores públicos, legisladores do ensino, intelectuais de diferentes áreas de 

conhecimento, educadores, professores e gerando acirradas discussões em torno do ensino 

inicial da leitura e da escrita. 

Assim, portanto, a história da alfabetização no Brasil configurou-se como um 

movimento difícil, marcado pela repetição discursiva da mudança, em tensão constante entre 

permanências e rupturas, no domínio de disputas pela superioridade de projetos políticos e 

educacionais e de um sentido moderno para a alfabetização (MORTATTI, 2008). 

A alfabetização surgiu com a necessidade da comunicação do dia a dia das pessoas, 

surgindo também a escrita e a leitura. Ao inventar a escrita, o homem também observou a 

necessidade de que ela continuasse a ser usada e transmitida às novas gerações. Cagliari 

(1998, p. 14) confirma que:  

 

De acordo com os fatos comprovados historicamente, a escrita surgiu do sistema de 

contagem feito com marcas em cajados ou ossos, e usados provavelmente para 

contar o gado, numa época em que o homem já possuía rebanhos e domesticava os 

animais. Esses registros passaram a ser usados nas trocas e vendas, representando a 

quantidade de animais ou de produtos negociados. Para isso, além dos números, era 

preciso inventar os símbolos para os produtos e para os proprietários.  

 

Nota-se que o conceito de alfabetização é um processo que leva à aprendizagem 

inicial da leitura e escrita. A pessoa que é alfabetizada domina habilidades básicas de 

codificação e decodificação da escrita. O uso das práticas de leitura e escrita é um conceito 

que surge por volta da década de 1980, em vários países, denominado de letramento 

(SOARES, 2004). Com relação à alfabetização, Val (2006, p. 19) define como “[...] o 

processo exclusivo e indispensável de assimilação do sistema de escrita, a conquista dos 

princípios alfabético e ortográfico que possibilitem ao aluno ler e escrever com autonomia”. 

 

2.1 Conceitualização de métodos de ensino e de alfabetização 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 747 

  

O conceito mais simples de método, segundo Libâneo (1994, p. 150), "[...] é o de 

caminho para atingir um objetivo". Os métodos são, portanto, meios adaptados para alcançar 

os objetivos do ensino. Ainda de acordo com o autor (1994) os métodos são determinados 

pela relação objeto-conteúdo, e referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e 

específicos do ensino, ou seja, ao “como” do processo de ensino, englobando as ações a serem 

realizadas por professores e alunos para atingir os resultados esperados. 

A palavra método vem do latim methodus, cujo significado é “[...] caminho ou a via 

para a realização de algo” (LIBÂNEO, 1994, p. 24). É, ainda, o processo para se atingir um 

determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. Metodologia é o campo em que se 

estudam os melhores métodos utilizados em determinadas áreas para a produção do 

conhecimento. 

Segundo Mortatti (2006), em nosso país, a história da alfabetização tem sua face 

mais visível na história dos métodos de alfabetização, em torno dos quais, especialmente 

desde o final do século XIX, vêm sendo geradas tensas disputas relacionadas com antigas e 

novas explicações para um mesmo problema: a dificuldade, de nossas crianças, quanto a 

aprender a ler e a escrever, especialmente na escola pública. 

Da maneira como os métodos de alfabetização são apresentados, compreende-se que, 

apesar das boas intenções, se não houver políticas voltadas para a formação do professor 

alfabetizador, o processo de ensino da linguagem escrita será complicado, tanto para as 

crianças, quanto para os professores. Embora os autores anunciem os métodos (de 

alfabetização) como uma boa-nova, não se trata de uma proposta nem “nova”, nem 

“pioneira”, nem “solução científica efetiva”, com “demonstrada eficácia, cientificidade e 

atualidade” (MORTATTI, 2008).  

Mortatti (2008) coloca que, em decorrência da disputa dos métodos (de 

alfabetização), considera-se que, em cada momento histórico, procura-se fundamentar uma 

“nova tradição", centrada em um sentido oficial, mas não único, nem homogêneo, tampouco 

isento de resistências, e sempre mediada pela velada utilização de antigos métodos e práticas 
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alfabetizadoras por meio da utilização de cartilhas, um dos instrumentos de concretização dos 

métodos de alfabetização288. 

Frade (2007) afirma que não se pode esquecer que, em geral, as possibilidades e os 

limites de métodos de alfabetização estão ligados aos métodos de ensino que, ao serem 

produzidos paralelamente, dão ao ensino um ordenamento mais amplo e interferem em todos 

os conteúdos da instrução e formação. As relações entre as formas de organização do ensino e 

os paradigmas sobre o papel da escola e sobre o aprendizado, é isso que vai repercutir 

historicamente nos métodos de alfabetização: seja para reforçar alguns deles, seja para negá-

los. 

Na história dos métodos temos dois marcos fundamentais: (i) aqueles métodos que 

elegem subunidades da língua e que focalizam aspectos relacionados à decifração e (ii) os 

métodos que priorizam a compreensão. Ambos têm como conteúdo o ensino da escrita, mas 

diferem em pelo menos dois aspectos: o primeiro é quanto ao procedimento mental, ou ponto 

de partida do ensino, que se daria das partes para o todo (nos métodos sintéticos), e do todo 

para as partes (nos métodos analíticos) e o segundo é quanto ao conteúdo da alfabetização que 

ensinam (FRADE, 2007). 

Os métodos de alfabetização são divididos em dois grupos: os sintéticos e os 

analíticos. O primeiro grupo, dos métodos sintéticos, compreende os métodos: alfabético ou 

de soletração; o fônico e o silábico. Frade (2007) ressalta que os métodos sintéticos em geral 

parecem privilegiar o ouvir na relação com os sinais gráficos e neles eram normais os 

treinamentos de leitura em voz alta e o ditado. Assim, no conjunto de métodos sintéticos 

(fônico, silábico e alfabético), o objeto se ensina explicitamente; já nos métodos analíticos há 

uma aprendizagem do sistema alfabético/ortográfico de escrita por um processo de imersão 

nas práticas de leitura e escrita. 

 

 

 

                                                                 
288 

A respeito da função da cartilha de alfabetização, ver especialmente Mortatti (2000b). 
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Fonte: As autoras, 2014.  

 

Dentro dos métodos sintéticos encontram-se: (i) o método alfabético ou de 

soletração, que parte das letras, unidades menores, que, depois, se juntam para formar as 

sílabas, as palavras e, consequentemente, as frases; (ii) o fônico, que parte dos sons/fonemas 

das letras; e (iii) o silábico, que parte das sílabas e depois trabalha com o texto, produzindo as 

famílias silábicas. 

Frade afirma que os métodos sintéticos seguem das partes para o todo. Assim: 

 

Na história dos métodos sintéticos temos a eleição de princípios organizativos 

diferenciados que privilegiam a decoração de sinais gráficos e as correspondências 

fonográficas. Essa tendência compreende o método alfabético, que toma como 

unidade a letra; o método fônico, que toma como unidade o fonema, e o método 

silábico, que toma como unidade um segmento fonológico mais facilmente 

pronunciável, que é a sílaba (2007, p. 22). 

 

A partir de vários materiais e depoimentos de alunos (FRADE, 2007), constatou-se 

que esse trabalho era feito por meio de uma sequência de decoração das letras do alfabeto, seu 

reconhecimento posterior em pequenas sequências e depois de todo o alfabeto e, finalmente, 

de letras isoladas: 

 

Em seguida a decoração de todos os casos possíveis de combinações silábicas, que 

eram memorizadas sem que se estabelecesse a relação entre o que era reconhecido 

graficamente e o que as letras representavam [...] Assim, através da simples 
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memorização e adição de letras, os aprendizes é que deveriam recuperar sozinhas as 

relações dos sinais gráficos com a fala. (FRADE, 2007, p.23). 
 

Com relação ao método fônico, Frade (2007) afirma que se começa ensinando a 

forma e o som das vogais. Depois se ensinam as consoantes, estabelecendo entre elas relações 

cada vez mais complexas. Cada letra (grafema) é aprendida como um fonema (som) que, 

junto a outro fonema, pode formar sílabas e palavras. Para o ensino dos sons, há uma 

sequência que deve ser respeitada, partindo da escolha de sons mais fáceis para os mais 

complexos. Na organização do ensino, a ênfase na relação som/letra é o principal objetivo. 

O método silábico parte da família silábica e segue de acordo com a ordem crescente 

de dificuldade. Depois das letras reunidas em sílabas, vai se ensinar a ler as palavras que se 

formaram e, por fim, ensina-se a ler as frases. 

 

Em várias cartilhas dos métodos silábicos geralmente são apresentadas palavras -

chave, utilizadas apenas para apresentar as sílabas, que são destacadas das palavras e 

estudadas sistematicamente em famílias silábicas. Estas são recompostas para 

formar novas palavras e frases, apenas com as sílabas estudadas. (FRADE, 2007, p. 

24). 

 

O segundo grupo de métodos, os analíticos, parte do todo para as partes, e procura 

romper radicalmente com o princípio da decifração. Buscando atuar na compreensão, esses 

métodos defendem a inteireza do fenômeno da língua e dos processos de percepção infantil. 

Esses métodos tomam a palavra, a frase e o texto como unidades de análise, e supõem que, 

baseando-se no reconhecimento global como estratégia inicial, os aprendizes podem realizar 

posteriormente um processo de análise de unidades, e essas unidades, dependendo do método 

(global de contos, sentenciação ou palavração), vão do texto à frase, da frase à palavra, da 

palavra à sílaba (FRADE, 2007). 

Explicando um pouco melhor, é possível afirmar que o método de sentenciação ou 

palavração parte de uma palavra ou de uma sentença. No método de sentenciação, a unidade 

é a sentença, que, depois de reconhecida globalmente e compreendida, será decomposta em 

palavras e, finalmente, em sílabas. Já no método global de contos, nele o ponto de partida é 
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um texto ou um conto, depois passa para a frase, para a palavra e, por fim, para a letra. Dessa 

forma: 

 

Tomando como foco o sentido, o professor encaminhava o processo utilizando -se, 

por um período, de textos completos das várias lições seguidas. Somente após esse 

convívio maior com o texto é que viria uma forma de decomposição, mas com o 

cuidado de fragmentar o texto em parcelas maiores como primeiro a sentença e 

depois a palavra
289

. (FRADE, 2007, p.27). 

 

É importante ressaltar que os métodos não substituem a competência teórico/prática 

do professor, pois um planejamento das situações de aprendizagem é fundamental para a 

adequação do tempo/espaço da alfabetização na escola. Também não é possível desconsiderar 

as pesquisas sobre como a criança aprende a ler e a escrever, além de compreender os 

métodos e buscar a fundamentação teórica dos processos de ensino e aprendizagem das 

crianças.  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer desta pesquisa percebeu-se a importância de se conhecer os métodos de 

alfabetização. 

É interessante destacar que o professor não pode só alfabetizar o aluno, precisa 

alfabetizar e letrar ao mesmo tempo, e, para que isso ocorra, é necessário que ele busque uma 

formação teórico-metodológica sólida, além de uma formação continuada reflexiva que 

garanta a discussão das questões que devem nortear a prática pedagógica do professor 

alfabetizador.  

Finalizando, não se pode definir qual é o melhor método para alfabetizar, pois há 

estratégias importantes a serem consideradas pelo professor ao fazer suas escolhas didático-

                                                                 
289 

Assim, se um livro constava de 10 lições, recomendava-se que só após a 4ª lição, por exemplo, é que se 

fizesse a fragmentação em sentenças da primeira lição aprendida. Quando se estava na 6ª lição é que se fazia a 

palavração da 1ª lição e assim por diante. Esse movimento mostra que havia um cuidado em não se chegar, de 

forma abrupta, a unidades  menores e, portanto, sem sentido (FRADE, 2007). 
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pedagógicas. Entende-se que os professores precisam conhecer e refletir sobre os métodos de 

alfabetização que usam, para que, por meio dessas escolhas, construam uma boa prática 

pedagógica, diversificada, consciente e reflexiva. 
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RESUMO: Discutimos neste texto a socialização profissional de uma professora iniciante e 

as relações de poder no âmbito escolar, especificamente na Educação Infantil, a partir de sua 
interação com professores experientes. O objetivo concerne em caracterizar a fase de inserção 
na carreira tendo em vista as primeiras vivências com a docência. Trata-se de um estudo 

qualitativo de caráter descritivo-analítico, desenvolvido na modalidade de trabalho de 
conclusão de curso (TCC), a partir de experiências iniciação profissional em uma creche 

pública pertencente à rede municipal de Naviraí, interior do Estado de Mato Grosso do Sul. O 
referencial teórico contempla questões ligadas à formação de professores, início da docência e 
socialização. Tendo em vista os objetivos e princípios desta investigação, realizamos um teste 

piloto com uma professora experiente e iniciante para depois darmos sequência com a 
entrevista, os dados foram coligidos com base em um roteiro de entrevista semiestruturada 

com duas professoras da Educação Infantil, sendo uma experiente e outra novata, atuantes na 
mesma instituição. Os resultados apontam que o processo de inserção no campo profissional 
resulta em algumas situações de preconceito por parte dos professores com maior experiência 

com a docência, uma vez que, a professora iniciante entrevistada declara sentir-se sozinha e 
desamparada pelos seus colegas e que quando tenta fazer algo diferente é “barrada” com 

olhares que tentam silenciar suas vontades e desejos de ser diferente. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Iniciação à Docência. Socialização Profissional. Educação Infantil.   

 

1 INTRODUÇÃO  

  

Este texto busca compreender o processo de socialização profissional de uma 

professora iniciante com base em sua narrativa sobre as primeiras experiências no âmbito da 

Educação Infantil, a partir de dados de uma entrevista semiestruturada. 

Os professores iniciantes têm dificuldades em desempenhar suas funções, por 

determinadas situações-problemas que se fazem presentes na atuação pedagógica, 

circunstâncias essas que estão diretamente ligadas à inserção no âmbito escolar. 

          Nesse cenário de investigação, o tema tratado no artigo apresenta-se como uma 

possibilidade rica e promissora a ser explorada, uma vez que, é importante aprofundar estudos 

e pesquisas que busquem compreender melhor como os professores se desenvolvem nos 

primeiros anos de carreira, bem como se socializam no ambiente escolar.  

 

2 ENTRE “SOBREVIVÊNCIAS” E “DESCOBERTAS”: A SOCIALIZAÇÃO DO 

PROFESSOR INICIANTE NO AMBIENTE ESCOLAR 

http://repositorio.unesp.br/browse?type=subject&value=In%C3%ADcio%20da%20doc%C3%AAncia
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O propósito desta seção é discorrer acerca das normas de socialização e relações de 

poder estabelecidas no âmbito escolar. Para este fim, utilizamos ainda uma síntese 

comparativa entre a obra de Norbet Elias (1994), que por meio de estudos representam dois 

grupos (“estabelecidos” e “outsiders”) com situações semelhantes aos professores experientes 

e iniciantes do contexto escolar.    

O processo de socialização profissional de professores iniciantes é marcado por medo 

e incertezas, considerado como o mais difícil e crítico na carreira, sendo caracterizado por 

sentimentos contraditórios que desafiam, cotidianamente, o professor e sua prática docente. 

Portanto, a socialização pode contribuir tanto com adequação e o desempenho profissional 

dos professores quanto para potencializar sentimentos negativos, tudo dependerá das 

experiências que o sujeito terá no ambiente escolar.  

A socialização está presente de maneira significativa da fase inicial da docência 

podendo contribuir ou prejudicar a inserção de professores nas escolas. Esse período é de 

suma importância, pois é por meio da interação/socialização que o professor novato terá uma 

maior motivação para seguir sua carreira mesmo em meio às dificuldades decorrentes do 

processo de aprender a ensinar.  

Desse modo, o apoio dos professores experientes é fundamental, uma vez que, quando 

o novato percebe que é responsável pelo ensino de alunos/crianças tendo que lidar com pais, 

mostrar serviço para coordenação estando sujeito a críticas positivas ou não por parte de todos 

do seguimento escolar, precisará de apoio para enfrentar estes que fazem parte do ambiente de 

trabalho.  

É preciso que ocorra a socialização profissional para que haja troca de 

informações/conhecimentos entre os docentes no ambiente em que se desenvolvem 

profissionalmente, tornando este momento inicial um período de apoio para que ocorra uma 

aprendizagem entre os colegas de trabalho. 

As relações de poder no espaço escolar tem sido uma questão que está sendo cada vez 

mais abordada, pois se compreende como um momento de tensões e aprendizagens para 
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professores iniciantes que, ao ingressarem nas instituições de educação, acabam por 

reproduzir uma relação de poder imposta pela sociedade existente.  

Os professores iniciantes, por terem pouca experiência profissional, quando vão para 

as instituições têm receio de não concordarem com professores experientes em determinadas 

situações do contexto escolar, pois os docentes com maior experiência estão na profissão há 

bastante tempo, podendo tanto auxiliar em determinadas situações escolares quanto deixar os 

“novatos” resolverem problemas/dificuldades sozinhos sem o apoio que julgamos necessário 

nesta fase da vida do professor.  

Ao observarmos a prática docente, a partir de experiências de pesquisas anteriores 

(CIRÍACO, 2016; PAPI; MARTINS, 2010), como também por meio de atividades de estágio 

em instituições de Educação Infantil, percebemos que, muitas vezes, professores novatos 

parecem tentar “agradar” a todos na escola, principalmente, professores experientes, diretores 

e coordenadores. Não estamos aqui fazendo juízo de valor deste posicionamento profissional, 

mas, sim, colocando em xeque a falta de autonomia que esta atitude pode levar, uma vez que, 

essa forma de agir, ao que tudo indica, relaciona-se com a tentativa de tentar passar uma 

imagem mais “positiva” ao seu respeito, pois quando os “novatos” não são efetivos, têm de 

mostrar que é são bons profissionais e responsáveis para que no ano seguinte possam ser 

contratados. 

Seguindo esta linha de raciocínio, podemos afirmar que na escola há uma hierarquia 

de relação de poder. Os professores com experiência têm privilégios, maior autonomia e 

credibilidade quando comparados com os iniciantes, que ficam submetidos, em muitos casos, 

a seguirem os passos dos experientes, o que nos leva a pensar que existe um ritual de 

iniciação profissional em que a lógica parece caminhar dos que já estão estabelecidos no 

ambiente para os que estão a aprender determinados processos decorrentes da inexperiência 

e/ou falta de conhecimento do ethos da carreira. 

No ambiente escolar, torna-se necessário que a gestão esclareça, de forma mais 

precisa, que todos os professores têm os mesmos direitos, independentemente do tempo de 

carreira. Tal fato faz-se relevante porque verificamos que professores iniciantes, em alguns 
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casos, se sentem intimidados pelos professores experientes. A fase de iniciação é um 

momento delicado da vida do docente, as experiências do contato inicial com a escola e com 

os colegas de trabalho podem contribuir para a permanência na profissão, como também para 

a construção da identidade dos sujeitos, razão pela qual colocamo-nos em defesa de encarar o 

início da docência como um projeto coletivo (ROCHA, 2006). 

Norbet Elias, autor da Sociologia, durante a década de 1950 escreveu a obra “Os 

Estabelecidos e os Outsiders”, publicada no ano de 1965 que apresenta um estudo realizado 

em uma pequena cidade ao sul da Inglaterra, de nome fictício Winston Parva, tendo como 

objetivo compreender as normas de socialização e relações de poder estabelecidas numa 

pequena comunidade.  

A publicação deste estudo resultou em preceitos de socialização, reproduzindo 

sentimentos de discriminação e exclusão entre os moradores de diferentes grupos. 

Nesse local, existia uma divisão entre dois grupos: os antigos moradores 

“Estabelecidos” e os recém-chegados “Outsiders”. Os “Estabelecidos” se rotulavam como 

superiores aos recém-chegados, os “Outsiders”, que eram identificados como inferiores. 

Sendo assim, os estabelecidos acabaram excluindo os novos moradores do seu convívio 

social, com exceção do relacionamento profissional, o incomodo contra os outsiders surgia 

por meio de fofocas (ELIAS, 1994). 

Ao evocarmos a obra de Elias (1994), estamos a estabelecer um ensaio analógico da 

hierarquia do espaço escolar, apresentada neste item de discussão. Nessa perspectiva, em 

relação ao estudo da socialização profissional docente, os “Estabelecidos e os Outsiders” 

pode vir a contribuir para compreendermos processos de convívio e interação entre 

professores experientes (estabelecidos) e professores iniciantes (outsiders).  

Com isso, no contexto escolar, podemos entender o grupo de professores experientes, 

os “estabelecidos”, são os moradores antigos do bairro (escola) e por esse motivo acabam 

sendo privilegiados e respeitados. Já os “outsiders”, novos residentes, se enquadram, nesta 

analogia, como os profissionais iniciantes na docência, tendo que se habituar ao papel de 

moradores (professores) recém-chegados que tentam fazer parte de grupos com tradições já 
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estabelecidas (cultura escolar) ou que são forçados a uma interdependência com eles, tendo 

que lidar com os problemas específicos deste papel.  

Por terem maior tempo na carreira, os estabelecidos, têm prioridades, mais autonomia 

e já sabem como agir em determinadas situações, o que os colocam em vantagem porque já 

conhecem bem o bairro (escola).  Os “Outsiders”, ainda em processo de ambientalização, pois 

estão ingressando a pouco nas escolas, apresentam muitos receios em propor projetos à 

coordenação/direção, justamente por não conhecerem a cultura desta carreira.  

A partir das considerações apresentadas, pode-se afirmar que a socialização é um 

processo de integração dos indivíduos em um determinado grupo e que ainda por meio dela o 

sujeito desenvolve o sentimento coletivo da solidariedade social e do espírito de cooperação, 

elementos estes necessários para viver numa sociedade. 

 

3 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

A experiência de pesquisa descrita neste artigo enquadra-se no campo dos estudos 

qualitativos, de caráter descritivo-analítico, uma vez que, descrevemos os dados para o 

entendimento da realidade, possibilitando desenvolver estratégias de interferências na 

realidade. 

Autores como Lüdke e André (1986) investigar é um esforço de elaborar 

conhecimento sobre aspectos da realidade na busca de soluções para os problemas expostos. 

Nessa direção, a investigação qualitativa pode ser definida como um instrumento de estudos 

que usamos apara entendera realidade de determinado sujeito e suas vivências, não sendo 

quantificadas.  

Para atingir a relação de objetivos, elaboramos um roteiro de questões 

semiestruturadas. Contudo, antes da entrevista propriamente dita, desenvolvemos um “teste 

piloto” com o intuído de aprimorar o roteiro. Com a realização deste teste, foi possível ajustar 

os pontos da entrevista, como também elaborar novas indagações no sentido de deixar o 

instrumento de recolha de dados mais próximo de atingir os objetivos da investigação.  



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 759 

Manzini (2003, p.20) afirma que “[...] a entrevista piloto pode não só auxiliar na 

adequação do roteiro, mas também servir a entrevistadores com pouca experiência se 

familiarizar com a arte de entrevistar”. Portanto, podemos entender que este é um instrumento 

valioso, já que permite ao pesquisador chegar ao contexto de sua pesquisa mais experiente e 

com escolhas metodológicas mais afinadas.  

Após o teste piloto, demos continuidade no processo do trabalho de campo com a 

entrevista. Segundo Manzini (2003) a entrevista semiestruturada por meio de roteiros tem 

como especificidade a formulação de perguntas básicas e objetivas que podem ser 

respondidas de forma mais livre, sendo que o entrevistador poderá acrescentar perguntas ao 

longo da entrevista, logo que surgirem indagações, pois neste tipo de entrevista o 

entrevistador e o entrevistado estão frente a frente. 

Nesta perspectiva, realizamos um mapeamento inicial nas instituições de educação 

para a infância no município de Naviraí/MS com o objetivo de verificar quais professoras 

tinham até 03 (três) anos de docência, característica essencial para se enquadrar como 

professora iniciante.  

Nesse processo, verificamos já na primeira instituição duas professoras que se 

dispuseram à participação voluntária no estudo e, assim, demos início a recolha das 

informações. O quadro abaixo expõe o perfil das docentes: 

 

 

 

 

Quadro 2. Caracterização das professoras colaboradoras da pesquisa 

COLABORADORAS IDADE FORMAÇÃO/PERÍODO TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

Professora 

MARGARIDA 

34 anos Pedagogia (2014) 3 (três) anos 

Professora ROSA 48 anos Pedagogia (2002) 20 (vinte) anos 
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     Fonte: Os autores, 2016. 

 

As perguntas que nortearam a entrevista envolveram questões ligadas à inserção na 

carreira docente, ao processo de socialização profissional, a relação e a interação entre 

professoras iniciantes e professoras experientes, dificuldades e superação dos problemas 

decorrentes da prática pedagógica, bem como algumas angústias, medos e anseios naturais 

desta fase da vida do professor.  

 

4 PROBLEMAS E PERSPECTIVAS DECORRENTES DO PROCESSO DE 

SOCIALIZAÇÃO PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Ao longo da entrevista, quando questionamos a professora iniciante sobre como foi 

sua inserção/socialização no âmbito escolar, a docente relatou que não houve uma acolhida 

por parte dos professores experientes e nem uma apresentação dela para os demais 

professores. Apesar disso, as experiências iniciais, parecem ter características positivas por 

parte da gestão escolar, como podemos observar em sua fala: 

 

(...) fui bem recepcionada, muito bem pela coordenação e direção... Na época 

sanando meus medos, não houve apresentação minha para com os demais 

professores, eu mesma tive de me apresentar para os profissionais que me 

questionavam quem eu era e quanto tempo iria ficar (...) Eu mesma me apresentei 

para as mães das crianças, explicando que estava assumindo aquela sala por um 

determinado tempo, substituindo a outra professora (Margarida). 

 

Podemos perceber que a recepção de professores iniciantes por parte da coordenação e 

direção ocorreu de maneira otimista neste caso. A explicação para a falta de integração e 

socialização da professora Margarida, parece ter justificativa no fato de que esta docente 

ingressou na carreia após o início do ano letivo, conforme explicita Rosa, professora 

experiente: 

 

(...) Os professores iniciantes que têm o privilégio de começar o seu trabalho no 

começo de ano, eles são recepcionados pela direção junto com a equipe toda do 

centro de educação, então, eles têm já a oportunidade de conhecer não só os 

professores com quem vão trabalhar, mas também a equipe da limpeza, do 

administrativo, já os professores iniciantes que chegam no decorrer do ano, eu tenho 
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notado que a recepção tem sido muito vaga, a direção recebe o professor, encaminha 

para coordenação, a qual já encaminha direto para sua sala, então, eu tenho notado 

assim que eles têm chegado e ficado meio perdidos no ambiente de trabalho, 

facilmente a gente encontra um professor perdido que não sabe nem aonde fica o 

banheiro, a cozinha, então, é assim ainda mais na instituição que eu trabalho que é 

muito grande o prédio é muito grande . 

 

Na fala de Rosa podemos notar que a mesma se dispõe em colaborar/auxiliar as 

professoras iniciantes caso as mesmas peçam ajuda, nesta situação aparenta que há falta de 

comunicação socialização uma vez que segundo Rosa os (outsiders) professores iniciantes 

tem chegar até os (estabelecidos) professores experientes para que haja uma interação.  

 

(...) Bom, eu me preocupo bastante com a chegada das pessoas no seu primeiro dia 

de trabalho, porque eu já passei por isso, sei o quanto é difícil o nosso primeiro 

emprego, como é difícil a gente aproximar no novo trabalho devido a timidez, o 

medo de perguntar né!? As pessoas têm medo de perguntar, geralmente têm medo de 

perguntar as suas dúvidas, então, eu tenho assim (...) procurado me aproximar 

bastante delas [se referindo as professoras iniciantes] e procuro passar as regras, 

as normas, nós temos muitas regras, muitas normas na entidade e também 

procuro direcionar, mostrar onde fica o banheiro, a cozinha, o ambiente escolar, 

então, eu procuro assim, de uma forma bastante carinhosa, mostrar a essa pessoa que 

ela tem com quem ela possa contar e deixar mais  tranquilos, então, eu me preocupo 

bastante com a chegada das professoras e em deixá-las também bem tranquilas e 

para notar que não precisa ter medo do novo (grifo nosso).  

 

 Podemos notar, pela afirmação acima, que parece existir, ainda de que de forma 

tímida, uma tentativa de “naturalizar” a relação de poder entre quem chega e quem já está 

estabelecido na instituição escolar. Essa afirmativa se sustenta na medida em que percebemos, 

pela fala da professora experiente, tentativas de impor as regras e normas da instituição.  

Na socialização dos professores, é comum ocorrer a influência da educação anterior ao 

processo de formação, como também do próprio curso em que se formou e ainda das relações 

estabelecidas no local de trabalho após o ingresso a profissão, ou seja, é comum essa mistura 

de sentimentos e sensações. Sendo assim, os professores iniciantes buscam compreender a 

relação entre formação inicial e as características do local de trabalho no processo de 

construção da docência.  

Durante a fala da professora iniciante, podemos perceber que sua inserção no âmbito 

escolar começa por meio da substituição, sendo esta uma característica muito recorrente do 
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processo de inserção de professoras novatas na escola. No caso pesquisado, fica declarada a 

falta de apoio dos professores experientes (estabelecidos) para com os novatos (“outsiders”). 

A docente relatou que não houve ajuda por parte dos estabelecidos, sendo assim ela se reuniu 

com outras novatas para buscarem aprender juntas e discutir suas dúvidas e inseguranças 

referentes à escola (bairro): 

 

(...) Não houve ajuda por parte dos professores experientes... As professoras 

iniciantes se reuniram e fomos à busca... ‘Você não sabe?’ ‘Eu também não!’. 

‘Então, vamos aprender juntas!!!’. Ajuda, somente de professoras  não experientes 

(Margarida). 
 

Os dados presentes no discurso acima apontam que há uma divergência relacionada à 

socialização/interação por parte das professoras tanto “outsiders” quanto estabelecidas na 

cultura do trabalho docente, pois a docente iniciante alega não ter apoio das docentes 

experientes. Contudo, Rosa relatou sua forma de auxílio às professoras recém-chegadas, mas, 

em seu discurso, deixa nítido que esta ajuda acontece apenas quando solicitada: 

 

(...) Já aconteceu de professores iniciantes pedirem ajuda sobre como conversar com 

pais. ‘Como que eu faço?’ ‘Aconteceu tal fato na sala, e agora?’ Então, assim (...) eu 

procuro orientar as pessoas, mas tem iniciante que não aceita ajuda e a gente sabe 

elas estão escondendo algum problema e não se abrem, a gente às vezes dá opinião e 

elas, simplesmente, não querem ajuda, mas quando elas vêm atrás de ajuda, nós 

ajudamos!!!  

  

Nesta afirmação, evidenciamos que através da interação de uma professora experiente 

para com a iniciante auxiliará no processo de construção da identidade do sujeito, ou seja, nos 

formamos também com o outro e aprendemos determinados processos/procedimentos do 

fazer pedagógico a partir da observação da prática. 

Em relação aos conhecimentos da prática de atuação profissional na Educação Infantil, 

percebemos a existência de dificuldades no registro das atividades com as crianças e na 

organização do trabalho pedagógico. Margarida, quando questionada sobre os problemas 

decorrentes de sua iniciação profissional, menciona: 
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(...) Uma grande dificuldade foi com questão aos registros... Como trabalhar o lúdico 

sem usar o papel, como registrar? Como mostrar para a mãe, coordenação o que eu 

estou trabalhando? Se eu não tenho o registro no papel... Aí descobrimos que tem 

jeito sim... Através das brincadeiras, fotos, e até mesmo a própria criança mostra 

isso. 

 

Essa dificuldade apresentada pela professora também foi evidenciada em estudos  

anteriores, em que autores como Izepe e Ciríaco (2015) afirmam, em pesquisas sobre o 

começo da carreira na creche, que é preciso buscar medidas de apoio tanto à inserção quanto 

ao acompanhamento do professor iniciante no espaço escolar, na tentativa de buscar ações 

que potencializem a permanência na carreira. 

Na Educação Infantil, o registro feito pelo professor sobre os processos de 

aprendizagem do grupo como um todo, e de cada criança em particular, é a fonte de 

informações que norteará a avaliação. É o educador quem comunica aos pais e às próprias 

crianças os avanços e conquistas. 

Diante da importância do registro no ambiente escolar e sua relação com o docente, 

Ostetto (2008, p. 13) afirma:  

  

Por meio do registro travamos um diálogo com nossa prática, entremeando 

perguntas, percebendo idas e vindas, buscando respostas que vão sendo elaboradas 

no encadeamento da escrita, na medida em que o vivido vai se tornando explícito, 

traduzido e, portanto passível de reflexão. 

 

Portanto, os registros pedagógicos se convertem a uma ação/apoio para o docente com 

o objetivo de apresentar elementos importantes para a melhoria do trabalho pedagógico 

implicando no crescimento, desenvolvimento e aprendizagem profissional. Neste sentido, 

conhecer formas de registros das atividades propostas com as crianças no âmbito da creche e 

pré-escola, torna-se um importante elemento para que as professoras iniciantes consigam 

sobreviver e descobrirem-se estabelecidas no campo de atuação. 

Para além da visão de Margarida, Rosa (estabelecida), ao ser questionada sobre as 

dificuldades frequentes do início de carreira observadas a partir de sua experiência, relata que 

esse período é complicado e falta ética por parte  das  “Outsiders”  que, em sua visão, as 
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docentes novatas parecem se preocuparem com outras atividades da profissão, esquecendo-se 

do essencial: as crianças. 

 

(...) O que eu tenho observado das dificuldades, é a questão da ética profissional, 

elas estão vindo sem a ética, muitas não sabem o que é ter ética, elas estão chegando 

preocupadas em fazer o belo e o bonito acontecer né!? E estão deixando de lado o 

atendimento à criança, os cuidados com as crianças, a Educação Infantil tem que ser 

trabalhada com muita afetividade, com muito amor, eu tenho notado que a criança 

em si, tem sido deixada de lado o acontecer direcionado a criança, as professoras 

iniciantes têm ansiedade em fazer acontecer, a decoração, o trabalho em tirar fotos 

das crianças com pais, elas têm a necessidade de fazer os olhos deles e não para 

Educação Infantil. Outra dificuldade que eu tenho notado da parte delas é que 

trabalhar com a Educação Infantil tem que se doar, não três minutos para terminar o 

trabalho delas e já estão na porta com a bolsa esperando a colega chegar, se a colega 

demora um minuto ou dois ali mesmo, já começa os questionamentos, já ficam 

bravas . 

 

Segundo a professora Rosa, uma grande dificuldade que a mesma tem notado em 

relação aos docentes iniciantes é a falta de ética, para ela, os outsirds (professores novatos) 

vão para as instituições de ensino sem ética profissional. Observa-se também  dificuldades 

ligadas à organização do tempo e espaço da sua prática diária.   

Margarida, ao ser indagada sobre seu processo de socialização com as professoras 

experientes, apontou que existe “sim uma socialização... Na medida do possível... Nós 

iniciantes, podemos opinar em diferentes situações da rotina da instituição. Você pode 

conversar e expor suas ideias”. Percebemos que há socialização, porém, esses momentos de 

interação são pouco recorrente no cotidiano de trabalho, pois  segundo Rosa (professora 

experiente), os iniciantes têm dificuldades em se relacionarem com os demais. Na visão desta 

professora, estabelecida no ambiente da Educação Infantil, os “Outsiders” (iniciantes) não dão 

espaço para os experientes, haja vista que, em sua opinião, muitas vezes escondem os 

trabalhos que estão desenvolvendo. 

Alguns estudos sobre a socialização (FREITAS, 2002), concluíram que esse processo 

influencia na construção da identidade docente, pois é nesse movimento de aproximações com 

os sujeitos que se compõe a vida cotidiana e que começam as trocas de experiências, os 
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acordos no processo de conhecimento dos alunos e também a compreensão sobre a 

organização do ensino e da própria cultura de trabalho. 

 

[...] processo de socialização não ocorre de forma linear, através de uma 

incorporação progressiva dos valores do grupo de pertencimento, nem o agente 

socializado é objeto passivo dos agentes e condições socializadoras. Consideramos, 

então, que, para a compreensão do processo de socialização profissional, é 

necessário levar em conta tanto a história do professor iniciante, suas expectativas e 

projetos quanto as características do grupo profissional a que irá pertencer 

(FREITAS, 2002, p. 156). 

 

Os dados da pesquisa apresentados até o momento permitem afirmar que há uma 

hierarquia na instituição escolar, uma vez que, no caso analisado, Margarida explicita 

situações de favorecimento das professoras estabelecidas:  

  

(...) Há sim uma hierarquia na instituição...entre contratados e efetivos, proteção e 

privilégios em questão de alguns terem que cumprir horário e outros não... Muitas 

vezes, os efetivos avisam em cima da hora que não poderão ir trabalhar por 

determinadas situações, já os contratados têm receio de não cumprir todo seu o 

horário, pois têm medo de não serem contratados no ano seguinte. 

 

Ainda no decorrer da entrevista, quando questionamos a docente sobre como ocorreu a 

transição de sua formação inicial ao início da carreira, com a finalização do curso de 

Pedagogia, percebemos dificuldades relacionadas à articulação entre a teoria e a prática, dado 

este apresentado por trabalhos de pesquisas anteriores (CIRÍACO; YAMANAKA 2016). 

Apesar disso, Margarida comenta que aos poucos dentro de sala, em seu dia a dia com as 

crianças, se recordou das teorias que aprendeu durante a formação, dado este que parece ter 

características positivas para sua prática pedagógica.  

 

 
(...) a iniciação profissional... muito difícil... Ainda mais quando o professor 

iniciante entra como substituto, pois o outro professor já fez todo um trabalho, uma 

rotina com os alunos/crianças... Sendo que o profissional iniciante acaba levando um 

o susto, querendo ir embora, não quer mais dar aula... Eu não conseguia aplicar a 

teoria na prática... Vamos buscar o que Piaget, Froid falavam... O início da carreira a 

gente vai aprendendo aos poucos... 
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 Tardif (2002) denomina esse momento como “choque de transição”, que é a passagem 

do ser estudante para o ser professor, momento este em que o professor iniciante percebe que 

a sua formação inicial pouco ou nada corresponde realidade de uma sala de aula.  

 Nesta mesma direção, Margarida foi questionada percebe alguma relação dos 

conhecimentos e saberes trabalhados na formação inicial com a realidade da profissão. Em 

resposta, a docente afirmar que na questão da falta de materiais pedagógicos, o que exige dela 

esforços para confecção de jogos e/ou brincadeiras infantis, pontos estes abordados em 

algumas das disciplinas do curso de Pedagogia do qual é egressa.  

 Além disso, outro ponto destacado como importante para a constituição de sua prática, 

quando do momento da inserção na docência, foi o papel dos estágios obrigatórios em sua 

formação. Na visão desta professora, a prática vivenciada nos estágios oportunizou 

compreender um pouco e ter uma noção do dia a dia da carreira, do como iniciar o trabalho na 

Educação Infantil:  

 
(...) Os estágios obrigatórios são importantes para te dar uma noção de como 

trabalhar... E se você cair de paraquedas no berçário I ou II? Meu Deus!!!!... O que 

fazer agora? O que trabalhar com bebês de 6 meses a 1 ano? ... Se você não fizer o 

estágio, vai ser muito mais difícil até você conseguir trabalhar, desenvolver seu 

trabalho... Apesar de o estágio ser pouco, ele te dá um norte (Margarida). 

 

 Pimenta e Lima (2004), em estudos sobre os estágios, concluem que a partir deste 

componente curricular, o acadêmico consegue identificar novas estratégias para solucionar 

problemas que muitas vezes ele nem imaginava encontrar na sua área profissional. As autoras 

ainda comentam que a prática do estágio contribui também para que o futuro professor 

desenvolva o raciocínio, a capacidade, senso crítico, além da liberdade do uso de sua 

criatividade.  

Durante a conversa, no momento da entrevista, Margarida comentou ainda que desde 

os estágios percebeu certa tensão no ambiente das instituições em que estagiou. Para esta 

professora, o clima de trabalho parecia meio pesado quando comparada a relação entre 

professoras iniciantes, estagiárias e professoras mais experientes, ou seja, foi nítida a relação 

de poder existente durante as observações realizadas no período pré-formação. Esse dado, nos 
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leva a pensar que a prática exerce papel fundamental no processo de decisão da permanência 

na carreira. Com isso, as experiências profissionais dos futuros professores e dos professores 

iniciantes são decisivas para suas aprendizagens, como também para a criação de atitudes 

positivas sobre a docência.  

  

(...) Olha a prática influencia... Como eu falei aí, no estágio nós não temos aquela 

noção de tempo... Aí quando vamos para sala, a criança fica agitada, pois você é 

novo na sala, é um estranho no ambiente dela, a criança vai se agitar por conta 

disso... Há situações de crianças que nunca frequentaram uma creche... Hoje ser 

professor com as dificuldades que nós temos, quanto aos materiais didáticos e a 

formação que nós basicamente não temos, precisamos buscar e pagar do nosso bolso 

(Margarida). 

 

Como vimos, além da questão decorrente da socialização, muitos docentes enfrentam 

ainda dificuldades decorrentes da falta de recurso para investimento em processos da prática 

pedagógica, o que resulta em desafios ao fazer docente.  

Portanto, conforme demonstram Costa e Oliveira (2009), as dificuldades enfrentadas 

no período de sua inserção profissional podem levar à descrença, ao desencanto, à falta de 

investimento nas questões da profissão e até mesmo ao abandono do magistério. Isso tudo, 

somada à questão da socialização, pode fazer com que os “outsiders” (professores iniciantes) 

não consigam sobreviver às tradições, costumes e crenças fortalecidas pela cultura dos 

estabelecidos no ambiente escolar que parecem querer “ditar” regras do jogo e direcionar o 

modo como agir.  

Rosa, a professora estabelecida, acredita que os novatos (“outsiders”) têm boas 

expectativas sobre a profissão e que podem ser melhores, basta se esforçarem e irem em busca 

de uma excelência profissional: 

 

(...) acredito que todos, qualquer tipo de profissional, ele espera a realização 

profissional, eu tenho certeza que todas que estão esperando a sua realização 

profissional e serem bons professores e acolherem bem suas  crianças /alunos, então, 

têm tudo para serem né?! Basta não só estudarem, mas, sim, quererem ser, tudo 

depende só delas [se referindo às professoras iniciantes atuantes na Educação 

Infantil].  
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Na nossa interpretação, deixar a cargo dos professores iniciantes essa responsabilidade 

mencionada como sendo “só” e “unicamente” deles, é uma utopia. Isso porque no ambiente 

escolar, ainda mais no espaço destinado à educação da infância, a prática coletiva precisa ser 

uma questão implementada. Professoras novatas, quando do momento de inserção no campo 

profissional, necessitam de uma interação com os pares, da reflexão sobre a sua atuação, 

acreditamos que é este movimento que sustenta, que dá base à construção do início da 

docência.  

Quando Rosa, afirma que “tudo depende delas”, esta docente acaba por se eximir de 

uma responsabilidade ética e estética da docência: o fazer coletivo, a prática do 

compartilhamento das experiências como sendo a base para o fortalecimento de uma cultura 

de colaboração, o que demonstra inconsistências entre suas afirmativas até aqui exploradas, 

ou seja, essa assertiva coloca em xeque suas declarações anteriores em que diz ser solidária às 

iniciantes.  

Ilustra essa síntese analítica a comparação entre as declarações de Margarida e Rosa, 

quando perguntamos sobre a possível existência de barreiras entre professoras experientes e 

novatas:  

 

(...) há sim barreiras, principalmente no início do ano, porque como somos 

contratados, muitas vezes, vamos para lugares que tenham vagas... Determinada 

instituição, então, até que você consiga fazer uma nova amizade, quebrar aquela 

barreira... Isso leva um tempo... Com o passar do tempo essas barreiras serão 
superadas (Margarida). 

(...) olha têm sim dificuldades, o professor iniciante não está abrindo espaço para o 

professor experiente chegar e passar pra elas as experiências, não generalizando, 

mas a maioria está com dificuldade em passar sua experiência, se as professoras 

iniciantes abrissem espaço seria melhor, muitas têm sido individualistas, não deixam 

a gente ver os trabalhos, não compartilham (Rosa).  

 

De acordo com a docente experiente uma das maiores dificuldades é a falta de diálogo 

e companheirismo do professor iniciante que, em sua opinião, se isola e trabalha sozinho. Já 

para Margarida, como vimos, parece ser complicado chegar a um local e já ir fazendo 

amizades com segurança sem conhecer bem o espaço no qual se insere. 
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Para a superação destas “barreiras”, declaradas por ambas as partes, corroboramos o 

entendimento de Freitas (2002, p. 156-157), quando a autora afirma que ao partirmos “[...] do 

pressuposto de que a socialização profissional ocorre na articulação entre o agente em 

socialização e o meio profissional ao qual pretende se filiar, é necessário compreender tanto 

as estratégias e interações dos agentes quanto o espaço em que esse processo ocorre”. 

As informações recolhidos e organizadas neste artigo permitem inferir que existe sim 

relações de poder no ambiente educacional. Muitas vezes, tais relações parecem ser 

“impostas” pelos estabelecidos neste espaço/tempo, haja vista que os professores iniciantes 

têm receio de contestar a opinião do docente experiente. 

 

5 CONCLUSÕES POSSÍVEIS  

 

Nesta investigação, procuramos relatar a socialização de uma professora a partir de sua 

interação com o ambiente de trabalho na Educação Infantil e com professores experientes. 

Para este fim, recorremos a dados de uma entrevista semiestruturada desenvolvida com a 

professora iniciante e uma professora experiente, ambas atuantes na mesma instituição de 

ensino.  

A aproximação com o referencial teórico adotado para a constituição dos estudos 

possibilitou um entendimento de que a socialização na carreira ocorre com base na 

aprendizagem de crenças, formas e valores, decorrentes de concepções de determinadas 

culturas ocupacionais, como neste caso, a dos professores.  

Em relação ao campo de recolha das informações com as colaboradoras dessa 

pesquisa, isso ficou evidente quando confrontadas as declarações de ambas as partes, pois foi 

possível compreender que a cultura de trabalho docente e a forma de organização da prática 

têm divergências de concepções, o que julgamos natural e necessário, uma vez que, os 

professores iniciantes precisam contribuir sua identidade e atingir níveis de autonomia 

profissional.  
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Os dados analisados permitiram identificar alguns elementos constitutivos da fase de 

iniciação, sendo dentre eles o mais complexo a questão da aproximação entre estabelecidos e 

outsiders (ELIAS, 1994). Além disso, foi comum ainda relatos sobre dificuldades na 

organização do tempo/espaço para o desenvolvimento de atividades envolvendo o papel do 

registro na aprendizagem das crianças, como também sentimentos de insegurança perante 

decisões pedagógicas e o isolamento por não se sentir parte integrante do grupo de 

professoras.   
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RESUMO: Levar as crianças a conhecer o mundo e a natureza ajudam-nas a despertar para 

reconhecer o que está em sua volta. A horta é uma importante forma de inserir as crianças da 
Educação Infantil no estudo de ciências e de conscientiza-las sobre a importância que a 
natureza possui para produzir os alimentos tão necessários para a alimentação do ser humano. 

A ideia da construção da horta, surge então para conscientizar as crianças de quão importante 
a natureza é para as nossas vidas e para permitir que elas tenham um contato direto com a 

natureza adquirindo conhecimento de mundo e de ciências de forma indireta e totalmente 
divertida. A atividade fez parte de um projeto do Grupo PIBID/Pedagogia do Câmpus de Três 
Lagoas com turmas de PRE II. Foi possível perceber como a horta possibilitou o 

entendimento do processo e cuidado da produção de alimentos sustentáveis e saudáveis além 
de proporcionar um contato maior com a natureza, permitir a adição de conhecimentos que 

não seriam jamais mencionados em sala de aula, servindo ainda para desenvolver a 
coordenação motora e a interação entre as crianças. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Conhecimento de Mundo. Seres Vivos. Horta. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com o meio ambiente é cada vez mais evidente em nossa sociedade, e 

a mesma deve estar presente nos planejamentos dos professores da Educação Básica, desde a 

Educação Infantil. Essa fase é um importante momento na formação de caráter do indivíduo, é 

a primeira etapa da educação básica que visa atender crianças de 0 a 6 anos de idade tendo 

como finalidade o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996, 

art.29). 

O atendimento em creches e pré-escolas vai se firmar como um direito social das 

crianças a partir da Constituição de 1988, com o reconhecimento da Educação Infantil como 

dever do Estado com a Educação. Essa conquista teve ampla participação dos movimentos 

comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de trabalhadores, dos 

movimentos de redemocratização do país, além, evidentemente, das lutas dos próprios 

profissionais da educação (BRASIL, 2010). 

O campo da Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de concepções 

sobre educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e fortalecimento de práticas 

pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. Em especial, 

têm se mostrado prioritárias as discussões sobre como orientar o trabalho junto às crianças de 

até três anos em creches e como assegurar práticas junto às crianças de quatro e cinco anos 

que prevejam formas de garantir a continuidade no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2010 p. 07). 

A criança, principal sujeito da educação deve ser considerada um sujeito histórico e de 

direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que é capaz de vivenciar, constrói 
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sua identidade pessoal e coletiva por meio de brincadeiras, imaginação, fantasia, desejos, 

aprendizado, observação, experimentação, narração, questionamento e construção dos seus 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010). 

A partir desse conceito a estruturação da educação infantil deve conter em sua 

proposta pedagógica os princípios éticos de autonomia, solidariedade, respeito ao bem 

comum, ao meio ambiente e as diferenças de identidade e cultura além dos princípios 

políticos dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática e os conceitos estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2010). 

Visando a formação de um indivíduo social preocupado com as condições ambientais 

do meio em que vive, foi elaborado um projeto de intervenção com o intuito de proporcionar 

uma vivência concreta e prazerosa do estudo das plantas: a observação científica do seu 

crescimento, de suas partes, das variedades de frutas e hortaliças, bem como noções de 

plantio, sustentabilidade e preservação da natureza, além de incentivar o hábito de uma 

alimentação saudável nas crianças da Educação Infantil. Essa adição de conhecimento no 

educando o permitirá identificar os seres vivos, perceber a diversidade de plantas, animais e a 

interdependência entre os mesmos, contribuindo na integração do ser humano com os demais 

componentes da natureza melhorando a qualidade de vida. 

A reflexão sobre o ambiente que nos cerca e o repensar de responsabilidades e atitudes 

de cada um de nós, gera processos educativos ricos, contextualizados, significativos para cada 

um dos grupos envolvidos e neste contexto, o cultivo de hortas escolares pode ser um valioso 

instrumento educativo, pois permite o contato com a terra e a vida de uma forma natural para 

a criança exercitando a sua paciência e perseverança até que a natureza a brinde com a 

transformação de uma pequena muda ou semente em uma viçosa e colorida verdura ou 

legume. Este tipo de vivência pode transformar espaços escolares até então sérios e 

desanimados em lugares alegres e coloridos que transbordam a disseminação de 

conhecimento e novos aprendizados. 
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Sabe-se que durante toda a vida, os seres humanos se alimentam e a comida por si só 

vai adquirindo significado social ao mesmo tempo em que se torna uma explosão de formas, 

sabores, texturas e cores. O trabalho desde o cultivo até o preparo do alimento representa 

muito mais que o simples ato de comer, principalmente para as crianças que apresentam 

dificuldade de consumir vegetais na alimentação. É de grande importância a participação 

coletiva da instituição para a construção de momentos prazerosos e de grande interação e 

autonomia das crianças. 

A família, a escola e a sociedade têm a responsabilidade de favorecer a adoção de um 

comportamento saudável por parte das crianças para que estas se tornem capazes de encontrar 

um equilíbrio alimentar e alcancem uma boa qualidade de vida com repercussões positivas na 

adolescência e na vida adulta (SANTOS, 2014 p. 01). 

Os pais exercem importante papel nas práticas alimentares, estabelecendo os 

alimentos, o local e o momento adequado para seu consumo, mas permitindo que a criança 

utilize os seus próprios recursos e respeitando sempre o meio ambiente. Para isso, é 

importante criar opções atrativas e nutritivas para que as crianças componham adequada e 

equilibradamente sua dieta (PAIVA, 2010). 

Os alimentos que fazem parte da dieta diária do ser humano possuem substâncias que 

são essenciais para o desempenho das atividades do dia-a-dia como andar, correr, trabalhar, 

estudar, etc. Essas substâncias são chamadas de nutrientes, existindo cinco tipos de nutrientes: 

carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais (SANTOS, 2014). 

Esses nutrientes estão presentes em diversos alimentos, e alguns são mais importantes 

para o nosso organismo devendo ser consumidos em maior quantidade e são conhecidos como 

macronutrientes.  Existem ainda os micronutrientes que podem ser prejudiciais caso sejam 

consumidos em grande quantidade. Uma forma simples de entender o que devemos e 

podemos consumir, está disposta na forma de uma pirâmide, chamada de Pirâmide alimentar 

(SANTOS, 2014). 
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Esse organograma nos permite compreender a composição máxima que os principais 

grupos de alimentos podem apresentar numa dieta diária. Conhecida por ser um gráfico 

simples que indica a quantidade ideal de cada tipo de alimento que deve ser ingerido 

diariamente, com a distribuição por grupos de nutrientes (PHILLIPPI, 1999). 
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O livro Boniteza de um Sonho, do Professor Moacir Gadotti, traduz os valores do 

contato com a natureza de uma forma significativa e poética romantizando essa atividade tão 

importante para o ser humano: Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é um 

microcosmos de todo o mundo natural. Nele encontramos formas de vida, recursos de vida, 

processos de vida. A partir dele podemos reconceitualizar nosso currículo escolar. Ao 

construí-lo e cultivá-lo podemos aprender muitas coisas. As crianças o encaram como fonte 

de tantos mistérios! Ele nos ensina os valores da emocionalidade com a Terra: a vida, a morte, 

a sobrevivência, os valores da paciência, da perseverança, da criatividade, da adaptação, da 

transformação, da renovação” (GADOTTI apud FONTE, 2015, p. 02). 

Uma atividade dessa plenitude ainda permite que a criança já comece a estudar 

Ciências ainda no seu período de educação infantil, porém de uma forma prática o que 

garantirá um maior envolvimento da mesma e uma melhor absorção de conteúdo além de 

proporcionar uma noção de produção bem diferente daquela que elas aprendem ao 

acompanhar a mãe na ida ao armazém ou ao supermercado. 

As crianças estão em constante desenvolvimento e descoberta de mundo; e é a partir 

dessa descoberta que se constitui a maior parte das curiosidades e investigações em sala de 

aula. O mundo cria na criança, ao longo de seu desenvolvimento, uma série de conjunto de 

contextos do que está a sua volta. Elas se interessam por quase tudo, e isso vai desde 

dinossauros, tempestades, tubarões, castelos e heróis até festas da cidade, programas de TV, 

notícias da atualidade, histórias de outros tempos etc. (BRASIL, 1998 p. 163). 

A Educação Infantil deve atuar em prol do bom desenvolvimento da criança, mas nem 

sempre é isso que acontece. Muitas vezes o professor se limita a trabalhar as questões práticas 

da vida, como por exemplo, as tribos indígenas no Brasil somente em datas comemorativas 

como “O dia do Índio”.  As crianças, ao termino do período, irão ao encontro de seus pais 

usando um cocar feito em EVA de maneira estereotipada e sem verdadeiramente saber o que é 

o índio e qual sua contribuição para sociedade ao longo da história. Da mesma forma ocorre 

com o “Dia da Consciência Negra”, o “Dia da Arvore”, e outros. 
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O Referencial Curricular para a Educação Infantil mostra como é importante que as 

crianças tenham contato com diferentes elementos, fenômenos e acontecimentos do mundo, e 

dessa forma sejam instigadas por questões significativas. O tema escolhido para ser 

desenvolvido, “Horta”, foi um desafio, pois afinal, seria preciso desenvolvê-lo de forma 

significativa às crianças. A princípio elas pensaram que o projeto se resumiria em explicações 

em giz feitas no quadro, porém nossa missão era a de instiga-las através do contato direto com 

o solo e plantio. Quando ficaram sabendo que montariam de fato a horta, a alegria e o 

interesse tomou conta do espaço.  A vivência na Educação Infantil é de grande importância, 

pois sem ela não ocorre aprendizado real, mas sim, uma falsa aprendizagem, baseada em 

estereótipos, que podem gerar uma série de dúvidas que surgiram e desapareceram sem que 

jamais sejam respondidas.                         

O tema pode ser palco didático também para a educação infantil uma vez que o 

referencial também destaca capacidades como exploração do ambiente, para que as crianças 

possam se relacionar com pessoas, ter contato com pequenos animais, com plantas e com 

objetos diversos, manifestando a curiosidade e interesse, entre outras coisas. Com base nas 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica, deve-se incentivar a curiosidade, a exploração, o 

encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao 

mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Nesse quesito, cabe à horta proporcionar 

experimentação, o contato direto com a terra, a vivência e a sensibilidade pela fauna e flora.  

A intervenção realizada teve como objetivo, proporcionar às crianças do Pré II A e Pré 

II B da Escola Municipal Professor Odeir Antônio da Silva, em Três Lagoas, o conhecimento 

de mundo e da natureza por meio da realização de uma horta na escola.  Além de lhes dar a 

oportunidade de manusear instrumentos que contribuam também com seu desenvolvimento 

motor, como rastelo, pá e enxada, todos adaptados para seu tamanho e idade, por meio do 

cultivo do solo. Essa atividade visava também incentivar a autonomia, garantindo a 

responsabilidade do cuidar e a percepção da horta como uma fonte sustentável de produção de 

alimentos. 
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No primeiro contato com as crianças lhes foram apresentados os possíveis alimentos a 

serem produzidos na horta, como alface, cenoura, repolho, etc., e também aqueles que 

exigiram uma maior área de plantio e que não poderiam ser plantados ali como a banana, 

maça, laranja, entre outros. Após a apresentação, foi feita uma salada de frutas para que 

tivessem um contato direto e prazeroso com os alimentos das fotos e imagens apresentadas, 

utilizando as partes não comestíveis para iniciar o processo de preparo e adubação do solo. 

Na semana seguinte foi introduzido o tema horta, e a sua importância na produção de 

alimentos sustentáveis. Foi realizada a apresentação da muda da alface e uma breve 

introdução sobre este alimento que seria plantado no espaço cedido pela escola. A alface 

possui um ciclo que pode variar de 21 a 45 dias, e durante esse período seriam realizadas 

visitas semanais para acompanhar o seu crescimento junto com as crianças das duas salas. As 

crianças também aprenderam como deve ser o cuidado com a plantação, regagem no período 

da manhã quando o sol está mais baixo e outra no período da tarde, atividades que foram 

realizadas pela professora das turmas, as vezes acompanhada pelas crianças e por alguns 

funcionários da escola que aceitaram colaborar com o projeto. A retirada de ervas daninha e 

cuidados que exigissem maior atenção foram realizados durante a visita da equipe do 

PIBID/CPTL. 

No final do projeto, a Alface plantada pelas crianças, foi utilizada para produzir 

lanches naturais em uma pequena confraternização e comemoração do sucesso da horta. Foi 

também realizado um jogo denominado “Pareamento de Letras”, no qual em uma caixa 

constavam as letras do alfabeto em material de EVA e em cima de uma mesa fichas 

espalhadas com figuras de objetos e alimentos que compunham a horta. Cada criança deveria 

colocar a mão dentro dessa caixa e retirar uma letra e procurando-a na inicial das palavras 

constantes nas fichas. Cada letra tinha pelo menos uma ficha a ser encontrada. 

 

2 RESULTADOS 
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A princípio, foi realizada a apresentação dos alimentos que poderiam ser plantados na 

horta e aqueles que exigissem uma maior área de cultivo como o bananal, por exemplo. 

Utilizamos a denominação horta para os alimentos que exigissem menos espaço para plantio e 

fazenda para os que exigem mais espaço, com a finalidade didática de que elas pudessem 

distinguir a diferença entre ambos. Foi realizada a impressão de imagens de alguns alimentos 

que poderiam ser encontrados no Brasil com mais facilidade, além de uma réplica do mapa do 

país para que as crianças pudessem associar o local em que os alimentos poderiam se 

desenvolver melhor durante o seu período de crescimento, devido às características climáticas 

da região. Demos preferência a alimentos que as crianças poderiam ter mais contato em seu 

dia a dia, explicando onde cada um se encaixava na hora de ser plantado (horta ou fazenda). 

Algumas crianças possuíam um maior contato com a natureza e já tinham certo 

conhecimento de alguns alimentos como, por exemplo, a Natália296, que conseguia identificar 

até a região de alguns frutos como o Açaí, por já ter conhecido a região Nordeste com os seus 

pais. O aluno Marcos William297 também apresentou um conhecimento mais avançado em 

relação aos seus colegas e conseguiu associar as imagens dos frutos com as regiões em que 

eram encontrados no mapa do Brasil muito facilmente. No preparo da salada de frutas, todos 

os alunos participaram do processo, ajudando a descascar os alimentos com instrumentos que 

evitassem possíveis acidentes e demonstram sentir-se uteis por estarem preparando o próprio 

alimento. 

O contato das crianças com o solo fez toda a diferença. Na hora de conhecer a muda 

de alface, ficaram fascinadas por descobrir que algo tão pequeno poderia se tornar uma 

verdura tão grande e vistosa. Contamos a elas que a Alface tem várias cores e muitas espécies 

além daquelas que utilizamos com maior frequência em nossa alimentação. A importância da 

Horta na produção de alimentos mais saudáveis também chamou muito a atenção, 

principalmente pelo fato de que você mesmo é capaz de produzir aquilo que vai comer. Elas 

se comprometeram prontamente a cuidar da horta e a não deixar a Professora esquecer-se de 

                                                                 
296

 Nome fictício 
297

 Nome fictício 
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regar a mesma duas vezes ao dia. Quando utilizamos as cascas dos alimentos da salada de 

fruta para fertilizar o solo, percebemos nelas certa curiosidade em relação ao que podiam 

utilizar para deixar o solo mais saudável e uma fascinação imensa por descobrir que muitas 

vezes aquilo que não utilizamos para consumo pode servir para ajudar na melhoria de 

qualidade de uma plantação. O contato com as minhocas encontradas na hora do plantio as 

encheu de curiosidade, fazendo perguntas sobre o que a minhoca fazia ali, o que ela comia, 

quem é macho e quem é fêmea, entre tantas outras coisas que ocasionaram adição de 

conhecimento para além do que havia sido planejado. Em nossas visitas semanais de 

manutenção, a participação dos alunos era ativa e dividíamos as atividades de forma que todos 

pudessem colaborar, pois se alguém ficasse sem ajudar no processo, poderia ocasionar 

discussões e brigas. 

Desenvolvemos o projeto entre os meses de junho e julho, época de inverno no 

hemisfério sul do planeta, o que acabou por retardar um pouco o crescimento da alface. Na 

data em que havíamos nos proposto para encerrar o projeto, a alface ainda não tinha 

alcançado o seu pleno desenvolvimento e explicamos isso às crianças, utilizando uma 

simbologia de que a mudinha da alface também fica com preguiça no inverno, principalmente 

de crescer. Compramos então uma Alface em uma quitanda para que pudessem ver como a 

alface ficaria ao atingir seu período completo de desenvolvimento, mas mesmo assim 

colhemos alguns pés da horta para a preparação dos lanches naturais no encerramento do 

projeto, pois as crianças entrariam em férias e não conseguiriam voltar a tempo de colher. O 

jogo de Pareamento de Letras também foi muito gratificante, e apesar das dificuldades de 

alguns para encontrar a ficha com a letra inicial que carregavam em sua mão, todos 

conseguiram concluir a brincadeira com a ajuda dos colegas que estavam ansiosos em poder 

ajudar um companheiro. 

 

3 CONCLUSÃO 
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O nível de interesse que as crianças apresentaram por aprender coisas novas e a 

curiosidade em seus olhos, demonstrou o quanto a atividade foi envolvente e importante para 

a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. O projeto realizado a partir da horta serviu 

como forma de possibilitar o entendimento do processo e cuidado da produção de alimentos 

sustentáveis e saudáveis, proporcionando um contato maior com a natureza, permitindo a 

adição de conhecimentos que não seriam jamais mencionados em sala de aula e ainda dando 

às crianças a oportunidade de manusearem a terra, as mudas e os instrumentos, além de se 

sentirem úteis por terem trabalhado para chegar aos resultados esperados. 

Apesar do clima não ter colaborado para o desenvolvimento da alface, quando 

voltaram do recesso de meio do ano a verdura estava pronta para a colheita e bonita como 

aquelas que, segundo as crianças, “encontramos na feira dos supermercados”. É importante 

dar continuidade ao Projeto com cultivo de alimentos que demonstrou grande eficiência para 

o desenvolvimento das crianças e ampliação de seu conhecimento de mundo, da natureza, 

bem como para a interação entre elas e o desenvolvimento da oralidade e da coordenação 

motora.  
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NOTAS SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES PARA A 

EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA NO BRASIL E EM PORTUGAL 
 

Vivianny Bessão de Assis (UFMS-CPNV)298  

 

RESUMO: Neste texto, apresentam-se resultados da análise de documentos oficiais 

brasileiros e portugueses que versam sobre a Educação Infantil nesses dois países, visa-se 
compreendê-los comparativamente, em relação às diretrizes para a atuação do professor nesse 

nível de ensino no Brasil e em Portugal.  Portanto, com o objetivo de compreender as 
diretrizes para a atuação dos professores que trabalham com a educação de crianças pequenas, 
em instituições de educação infantil no Brasil e em Portugal, e, com  base na abordagem 

teórico-metodológica da análise da configuração textual (MORTATTI, 2000), analiso, neste 
texto, o documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, publicado 

em 2010, no Brasil, e, no caso de Portugal, o documento Orientações Curriculares para a 
Educação Pré-escolar, publicado em 1997, pelo Departamento de Educação Básica e Núcleo 
de Educação Pré-escolar do Ministério de Educação. Os resultados da análise têm 

demonstrado diferenças marcantes na concepção de educação escolarizada nesse nível de 
ensino e na compreensão sobre o papel do professor frente às diretrizes educacionais para 

educação da infância nesses dois países.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Currículo. Portugal e Brasil. Educação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto resulta das discussões ocorridas na disciplina “A Formação de Professores 

em Portugal”, ministrada nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2014, junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGE), da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC), da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Marília, pela Profa. Dra. Maria Assunção 

da Cunha Folque de Mendonça, da Universidade de Évora – Portugal, e Profa. Dra Suely 

Amaral Mello, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), da FFC-UNESP-

Marília.  

                                                                 
298

 Professora Adjunta do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus 

de Naviraí-MS (CPNV). E-mail: viviannybessão@gmail.com 
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A partir das informações apresentadas durante as aulas e das discussões propiciadas 

por meio da leitura de documentos oficiais portugueses, sobre a formação de professores da 

Educação Infantil299 em Portugal, considerei relevante e pertinente compreender, 

comparativamente, as diretrizes para a atuação do professor nesse nível de ensino no Brasil e 

em Portugal.  

Portanto, com o objetivo de compreender as diretrizes para a atuação dos professores 

que trabalham com a educação de crianças pequenas, em instituições de educação infantil no 

Brasil e em Portugal, apresento, neste texto, alguns desses aspectos de acordo com 

documentos oficiais desses dois países.   

No caso brasileiro, analiso o documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, publicado em 2010, pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação e, no caso de Portugal, o documento Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-escolar, publicado em 1997, pelo Departamento de Educação Básica e Núcleo de 

Educação Pré-escolar do Ministério de Educação. 

A opção por analisar esses documentos se deve ao fato de eles serem os documentos 

que regem300 esse nível de escolarização de crianças nos dois países. Abordarei, portanto, de 

forma mais destacada neste texto, alguns aspectos da configuração textual desses dois 

documentos, especificamente, os que se referem à atuação docente na Educação Infantil e 

alguns aspectos do ensino e aprendizagem nesse nível de ensino. Em seguida, apresento, nas 

                                                                 
299

 Em Portugal, esse nível de ensino é chamado de “Educação Pré-Escolar” e correspondente à escolarização de 

crianças com idade entre três e seis anos. Conforme consta nos documentos portugueses, a Educação Pré -Escolar 

consiste na primeira etapa da Educação Básica portuguesa. O curso que forma os professores para atuar nesse 

nível de ensino é denominado, em Portugal, de curso de “Educadores da Infância”. Esses profissionais, além de 

atuarem na Educação Pré-Escolar, também atuam com crianças com idade entre zero e três anos, antes do início 

da Educação Básica, cujo atendimento é de responsabilidade do Ministério da Segurança Social.   
300

 Apesar de o documento Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (1997), ser a diretriz 

curricular desse nível de ens ino em Portugal, em agosto de 2001, o Ministério da Educação Português publicou 

dois Decretos-Lei com orientações específicas para os professores que atuam nesse nível de ensino. Trata -se do 

Decreto-Lei n°. 240 intitulado Perfil de desempenho profissional do educador de infância e dos professores dos 

ensinos básico e secundário e do Decreto-Lei n°. 241 intitulado Perfis específicos de desempenho profissional 

do educador e infância e do professor do 1°. Ciclo do ensino básico. Esses dois Decretos foram analisados 

durante a aula no decorrer da disciplina que mencionei. Contudo, devido aos limites  deste texto, não os abordarei 

aqui. 
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considerações, semelhanças e diferenças que pude observar nos documentos que analisei 

sobre as diretrizes curriculares para Educação Infantil no Brasil e em Portugal.   

Para a análise da configuração textual de alguns aspectos desses documentos, utilizo 

método proposto por Mortatti (2000, p. 31), que consiste em enfocar:  

 
[...] o conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os quais se referem: 

às opções temático-conteudísticas (o quê?) e estruturais formais (como?), projetadas 

por um determinado sujeito (quem?), que se apresenta como autor de um discurso 

produzido de determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento 

histórico (quando?), movido por certas necessidades (por quê?) e propósitos (para 

quê), visando a determinado efeito em determinado tipo de leitor (para quem?) e 

logrando determinado tipo de circulação, utilização e repercussão. 

 

2 ASPECTOS GERAIS DO DOCUMENTO BRASILEIRO: DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (2010)   

 

O documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil contém 22 

páginas, foi publicado em dezembro de 2009, com vigência a partir de 2010, pelo então 

presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, Conselheiro 

Cesar Callegari301, e pelo relator, Conselheiro Raimundo Moacir Mendes Feitosa302. Esse 

relatório apresenta-se como uma “revisão” do antigo documento Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, publicado em 1998, e que vigorou até dezembro de 

2009, quando foram publicadas as novas diretrizes303.  

De acordo com informações apresentadas nesse documento, no Brasil, diversos fatores 

contribuíram para a necessária reformulação das antigas Diretrizes Curriculares para a 

Educação Infantil (1998). Dentre os motivos, destaca-se nesse documento: “[...] a ampliação 

                                                                 
301

 Cesar Callegari ‘[...] presidiu a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE); o 

Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (Ibsa); a Fundação para o Desenvolvimento da Educação de São 

Paulo (FDE). Atuou como secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação [...]”. (p. 2).  

Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17490>. Acesso em 

17 mar. 2015.  
302

 Raimundo Moacir Mendes foi professor do “[...] Departamento de Economia da UFMA, secretário Municipal 

de Educação de São Luís/MA. Presidente da união Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do 

Maranhão.” (s.p.). Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/conferencia/documentos/expositores2_coneb.pdf. Acesso em 17 mar. 2015. 
303

 Não houve alteração no título do documento publicado em 2010, em relação ao de 1998.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17490
http://portal.mec.gov.br/arquivos/conferencia/documentos/expositores2_coneb.pdf
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das matrículas, a regulamentação do funcionamento das instituições, a diminuição no número 

de docentes não-habilitados na Educação Infantil, e o aumento da pressão pelo atendimento  

[...]” (BRASIL, 2010, p. 2)  das crianças menores de seis anos de idade.  

Esse novo documento, publicado em 2010, foi organizado pela Coordenadoria de 

Educação Infantil do Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e as seguintes especialistas da área de Educação 

Infantil: Maria Carmen Barbosa304, coordenadora do Projeto MEC-UFRGS; Sonia Kramer305, 

consultora da área de Educação Infantil do Ministério da Educação (MEC); e Fulvia 

Rosemberg,306 pesquisadora da Fundação Carlos Chagas307.   

Esse documento foi organizado sob o formato de relatório e contêm 12 tópicos, a 

saber: 1. “Histórico”; 2. “Mérito”; 3. “A identidade do atendimento na Educação Infantil”; 4. 

“A função sociopolítica e pedagógica da Educação Infantil”; 5. “Uma definição de currículo”; 

6. “A visão de criança: o sujeito do processo de educação”; 7. “Princípios básicos: a) 

Princípios éticos; b) Princípios políticos; c) Princípios estéticos”; 8. “Objetivos e condições 

para a organização curricular”; 9. “A necessária e fundamental parceria com as famílias na 

Educação Infantil”; 10. “A organização das experiências de aprendizagem na proposta 

                                                                 
304

 Maria Carmem atua como líder de Pesquisa no Grupo de Estudos em Educação Infantil e Infância – GEIN – e 

como orientadora de dissertações e teses nos seguintes temas: educação básica, educação infantil, formação de 

professores, creche, pré-escola e alfabetização.” (s.p.). Disponível em: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767952P9. Acesso em: 22 dez. 2014.   
305

 Sonia Kramer é professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde coordena o Curso de 

Especialização em Educação Infantil, o Curso de Pós -Graduação em Estudos Judaicos e o grupo de pesquisa 

sobre Infância, Formação e Cultura (INFOC). [...] Tem experiência na área de Educação, atuando principalmente 

com educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental, infância, formação de professores, políticas 

públicas e educação, alfabetização, leitura e escrita.” (s.p.). Disponível em: < 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788245Y0>. Acesso em 22 dez. 2014.  
306

 Fúlvia Maria de Barros Mott Rosemberg foi pesquisadora emérita e consultora da Fundação Carlos Chagas, 

professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde coordenava o Negri (Núcleo de 

Estudos de gênero, raça e idade). Tinha experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Social e 

Estudos Sociais da Infãncia, atuando, principalmente, nos seguintes temas: relações raciais, relações de gênero, 

relações de idade, ação afirmativa, educação e educação infantil.” (s.p.) Fúlvia Rosemberg faleceu em 12 de 

setembro de 2014. Disponível em:< http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783060H3>. 

Acesso em: 22 dez. 2014.  
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 A Fundação Carlos Chagas “[...] é uma instituição privada sem fins lucrativos, reconhecida como de u tilidade 

pública nos âmbitos federal, estadual e municipal, dedicada à avaliação de competências cognitivas e 

profissionais e à pesquisa na área de educação.” (s.p.). Disponível em: < 
http://www.fcc.org.br/institucional/2010/09/06/historico/>. Acesso em: 17 mar. 2015. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767952P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788245Y0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783060H3
http://www.fcc.org.br/institucional/2010/09/06/historico/
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curricular”; 11. “O processo de avaliação”; e 12. “O acompanhamento da continuidade do 

processo de educação”. (BRASIL, 2010). 

Nesse documento, as Diretrizes Curriculares são definidas da seguinte forma:  

 

[...] documento de caráter mandatório, orientam a formulação de políticas, incluindo 

a de formação de professores e demais profissionais da Educação, e também o 

planejamento, desenvolvimento e avaliação pelas unidades de seu Projeto Político -

Pedagógico e servem para informar as famílias das crianças matriculadas na 

Educação Infantil sobre as perspectivas de trabalho pedagógico que podem ocorrer. 

(BRASIL, 2010, p. 3).  

 

A partir de 2010, após as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

terem sido aprovadas, a Secretaria de Educação Básica produziu um livreto com síntese das 

Diretrizes Curriculares e distribuíram em todos os Centros de Educação Infantil e nas escolas 

que atendem crianças nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Nesse livreto, o conteúdo é apresentado em letras grandes e na forma de síntese das 

Diretrizes Curriculares. Foi por meio da distribuição e circulação desse livreto que os 

professores brasileiros passaram a conhecer as novas Diretrizes para a Educação Infantil em 

suas escolas.  

 

2.1 Aspectos da atuação do professor e do processo de ensino e aprendizagem na 

educação infantil, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2010) 

 

De acordo com o documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2010), esse nível de ensino deve ser organizado em creches e pré-escolas que, por 

sua vez,  

 
[...] se constituem [...] em estabelecimentos educacionais públicos ou privadas que 

educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade por meio de 

profissionais com a formação específica legalmente determinada, a habilitação para 

o magistério superior ou médio, refutando assim função de caráter meramente 

assistencialista, embora mantenha a obrigação de assistir às necessidade básicas de 

todas as crianças.” (BRASIL, 2010, p. 4).  
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De acordo com esse documento, no Brasil, a concepção de currículo para a Educação 

Infantil tem gerado grandes “controvérsias” em decorrência das “[...] diferentes visões de 

criança, de família, e de funções da creche e da pré-escola.” (p. 06). Essas dificuldades 

decorrem da compreensão de que a Educação Infantil requer processos educativos diferentes 

dos que ocorrem no Ensino Fundamental e Médio. Por isso, ao referir-se à organização 

curricular da Educação Infantil, as expressões “projeto pedagógico” e/ou “proposta 

pedagógica”, são mais adequadas do que a palavra “currículo”.  

 
A proposta pedagógica, ou projeto pedagógico, é o plano orientador das ações da 

instituição e define as metas que se pretende para o desenvolvimento dos meninos e 

meninas que nela são educados e cuidados, as aprendizagens que se quer 

promovidas. [...] o currículo se constitui um instrumento político, cultural e 

científico coletivamente formulado. (BRASIL, 2010, p. 6). 

 

Em relação ao atendimento na Educação Infantil, as Diretrizes Curriculares apontam a 

necessidade de considerar algumas “dimensões” da criança, tais como: “[...] expressivo-

motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural [...]” (BRASIL, 2010, p. 

7). O professor precisa “[...] apontar as experiências de aprendizagens que se espera promover 

junto às crianças [...]” (p. 7), proporcionando atividades significativas com outros “[...] 

companheiros da infância, e que são diversas das coisas que elas se apropriam no contato com 

os adultos ou com crianças já mais velhas. Além disso, à medida que o grupo de crianças 

interage, são construídas as culturas infantis.” (BRASIL, 2010, p. 7). 

Nas Diretrizes Curriculares o professor é caracterizado como aquele que deve “[...] 

brincar com a criança, contar-lhe histórias, ou conversar com ela sobre uma infinidade de 

temas [...]” (BRASIL, 2010, p.7). Essas ações “[...] promovem o desenvolvimento da 

capacidade infantil de conhecer o mundo e a si mesmo, de sua autoconfiança e a formação de 

motivos e interesses pessoais [...].” (BRASIL, 2010, p. 7).  

 

A professora e o professor necessitam articular condições de organização dos 

espaços, tempo, materiais, e das interações nas atividades para que as crianças 

possam expressar sua imaginação nos gestos, no corpo, na oralidade e/ou  na língua 
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de sinais, no faz de conta, no  desenho e em suas primeiras tentativas de escrita. 

(BRASIL, 2010, p. 14).  

 

Nesse documento de 2010, são apresentados três princípios específicos que precisam 

ser abordados na Educação Infantil: o “ético”, o “político” e o “estético”. O princípio “ético” 

faz referência à valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito 

ao “bem comum” e às diferenças culturais. O princípio “político” refere-se ao direito da 

criança em relação à criticidade e à “ordem democrática”, como o direito de expressar 

sentimentos e ideias, além da importância de aprender a se preocupar com o outro e com o 

espaço coletivo. O princípio “estético” refere-se à valorização da sensibilidade, criatividade e 

ludicidade na infância, essas aprendizagens devem ocorrer por meio da manifestação de 

diferentes atividades artísticas e culturais.  

 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo 

principal promover o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de 

idade garantindo a cada uma delas o acesso a processos de construção de 

conhecimento e a aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência 

e interação com outras crianças. Daí decorrem algumas condições para a 

organização curricular. (BRASIL, 2010, p. 9).  
 

A “organização curricular” na Educação Infantil mencionada acima propõe cinco 

condições consideradas “elementares” para a organização do currículo nesse nível de ensino. 

A primeira condição é a dimensão do cuidado, que é visto “[...] como algo indissociável ao 

processo educativo” (BRASIL, 2010, p. 9). O cuidado abrange ações, como a alimentação, o 

banho, a troca de fraldas, o controle dos esfíncteres, o vestir-se, os riscos de doenças, o 

cuidado e a valorização da autoimagem da criança.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares, todas essas ações devem ser “[...] mediadas 

pelas professoras e professores, que intencionalmente planejam e cuidam da organização 

dessas práticas” (BRASIL, 2010, p. 10). Para o desenvolvimento dessas atividades é 

necessário que o professor tenha “[...] sensibilidade e delicadeza no trato de cada criança 

[...].” (BRASIL, 2010, p. 10). 
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A segunda condição para a organização do currículo é o “[...] combate ao racismo e às 

discriminações de gênero, sócio-econômicas, étnico-raciais e religiosas [...]” (BRASIL, 2010, 

p. 10). O ensino e aprendizagem desses aspectos devem ocorrer por meio de brinquedos, 

brincadeiras, imagens e narrativas que promovam o conhecimento de diferentes culturas.  

 

Na formação de pequenos cidadãos compromis sada com uma visão plural de 

mundo, é necessário criar condições para o estabelecimento  de uma relação positiva 

e uma apropriação das contribuições  históricas -culturais dos povos indígenas, 

afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América [...]. (BRASIL, 

2010, p. 10). 
 

A terceira condição é valorizar a cultura da comunidade local onde a creche ou a pré-

escola estão inseridas, como por exemplo, as suas manifestações culturais, linguísticas e 

religiosas. Esse aspecto apresenta, ainda, a necessidade de a proposta pedagógica considerar 

os “saberes comunitários”, dos “[...] centros urbanos, ou população do campo, dos povos da 

floresta e dos rios, os indígenas, quilombolas ou afrodescendentes.” (BRASIL, 2010, p. 11).  

A quarta condição da organização curricular é que a Educação Infantil deve primar 

pela atenção à “dignidade” da criança, com o objetivo de garantir que ela não sofra nenhuma 

forma de violência física, simbólica ou negligência. 

A quinta e última condição refere-se à qualidade do tempo e das atividades propostas 

no currículo, pois devem: “[...] equilibrar continuidade e inovação nas atividades, 

movimentação e concentração das crianças, momentos de segurança e momentos de desafio 

na participação das mesmas, e articular seus ritmos individuais, vivências pessoais e 

experiências coletivas com crianças e adultos.” (BRASIL, 2010, p. 12).  

As Diretrizes Curriculares dispõem também, sobre o número adequado de crianças em 

cada sala de aula na Educação Infantil. Com base na faixa etária, o documento prescreve a 

quantidade média de seis a oito crianças, com idade de zero a um ano; 15 crianças com idade 

de dois a três anos; e 20 crianças com idade de quatro a cinco anos. (BRASIL, 2010).    

As Diretrizes Curriculares dispõem, ainda, sobre as atividades que podem ser 

desenvolvidas com crianças da Educação Infantil, tais como  
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[...] brincar em pátios, quintais, praças, bosques, jardins, praias, e viver experiências 

de semear, plantar e colher os frutos da terra, permitindo a construção de uma 

relação de identidade, reverência e respeito para com a natureza. Elas necessitam 

também ter acesso a espaços culturais diversificados: inserção em práticas culturais 

da comunidade, participação em apresentações musicais, teatrais, fotográficas e 

plásticas, visitas a bibliotecas, brinquedotecas, museus, monumentos, equipamentos 

públicos, parques, jardins. (BRASIL, 2010, p. 15). 

 

Esse documento de 2010 dispõe, também, sobre o desenvolvimento das linguagens 

verbal e escrita. Para a promoção da linguagem verbal, é recomendado: “[...] conversar, ouvir 

histórias, narrar, contar um fato, brincar com as palavras, refletir e expressar pontos de vistas 

[...]”. (BRASIL, 2010, p. 15).  

Para a promoção da linguagem escrita, as orientações são para que essa prática não 

seja “[...] mecânica desprovida de sentido e centrada na decodificação do escrito.” (BRASIL, 

2010, p. 15). A aquisição da linguagem escrita deve ocorrer por meio do contato com “[...] 

diferentes gêneros escritos, como a leitura diária de livros pelo professor, a possibilidade da 

criança desde cedo manusear livros e revistas e produzir narrativas e ‘textos’, mesmo sem 

saber ler e escrever.”. (BRASIL, 2010, p. 15-16). 

 

3 ASPECTOS GERAIS DO DOCUMENTO PORTUGUÊS: ORIENTAÇÕES 

CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (1997)  

 

O documento Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar contém 98 

páginas, foi publicado em setembro de 1997, pelo Departamento de Educação Básica e 

Núcleo de Educação Pré-escolar do Ministério de Educação. Esse documento foi elaborado 

por Teresa Vasconcelos308, então Diretora do Departamento de Educação Básica e 

Coordenadora do Gabinete para a Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar em 

Portugal (GEDEPE). 

                                                                 
308

 Maria Tereza Sena de Vasconcelos “[...] é professora coordenadora na Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico de Lisboa, onde preside o Departamento de Formação em Educação de Infância. Foi 

nomeada diretora do Departamento de Educação Básica do Ministério da Educação (1996-1999), exercendo 

simultaneamente as funções de coordenadora do Gabinete Interministerial para a Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré- Escolar.  Disponível em: <ttp://www.portoeditora.pt/sobrenos/autores/index/tema//id/999>. 

Acesso em 17 mar. 2015. 
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De acordo com o texto de apresentação desse documento, escrito por Teresa 

Vasconcelos, a sua produção envolveu “[...] profissionais, formadores, investigadores e 

técnicos da administração central e local, associações profissionais e sindicais, [e] 

representantes dos pais [...]”. (VASCONCELOS, 1997, s.p.).  

Vasconcelos (1997) menciona as contribuições da Dra. Isabel Lopes da Silva309, do 

“Instituto de Inovação Educacional” e do “Núcleo de Educação Pré-Escolar do Departamento 

de Educação Básica” de Portugal, como fundamentais para as reflexões sobre o assunto que 

resultaram na concretização desse documento.  

De acordo com Vasconcelos (1997), as Orientações Curriculares devem servir como 

 
[...] “ponto de apoio” para uma educação pré-escolar, enquanto primeira etapa da 

educação básica, estrutura de suporte de uma educação que se desenvolve ao longo 

da vida. Poderão contribuir para que a educação pré-escolar de qualidade se torne 

motor de cidadania, alicerce de uma vida social, emocional e intelectual, que seja 

um todo integrado e dinâmico para todas as crianças portuguesas e não apenas para 

algumas. (VASCONCELOS, 1997, s.p., grifos da autora).   

 

Esse documento está organizado em dois capítulos: 1. “Princípios Gerais” e 2. 

“Intervenção Educativa”. No capítulo 1, constam quatro tópicos:  “Introdução”; “Princípios 

gerais e objetivos pedagógicos”; “Fundamentos e Orientações das Organizações 

Curriculares”; e “Orientações globais para o educador”. (PORTUGAL, 1997). 

O capítulo 2 também foi organizado em quatro tópicos: “Organização do ambiente 

educativo”; “Áreas de conteúdo”; “Continuidade Educativa”; e “Intencionalidade Educativa”.  

 

3.1 Aspectos da atuação do professor e do processo de ensino e aprendizagem na 

educação pré-escolar, conforme as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

escolar (1997) 

 

                                                                 
309

 Maria Isabel Ramos Lopes da Silva foi docente na “[...] Escola Superior de Educação de Lisboa (atualmente 

aposentada); Coordenadora da equipa encarregada do processo de elaboração e implementação das OCEPE; 

Vogal da Associação GEDEI (Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Educação de Infância);  e membro 

da Equipe Central do Projecto Metas de Aprendizagem do Ministério da Educação.” (s.p.). Disponível em: < 

https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/945/1/tese.pdf>. Acesso em 17 mar. 2015. 

https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/945/1/tese.pdf
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Nas Orientações Curriculares portuguesas, os aspectos que tratam da intervenção 

educativa representa a maior parte do documento, com 62 páginas.  De modo geral, esse 

documento contém reflexões sobre a necessidade de o educador observar o conhecimento da 

criança e sua individualidade para planejar suas ações educativas considerando esses aspectos.  

 
Cabe, assim, ao educador plenear [sic] situações de aprendizagem que sejam 

suficientemente desafiadoras, de modo a interessar e a estimular cada criança, 

apoiando-a para que chegue a níveis de realização a que não chegaria por si só, mas 

acautelando situações de excessiva exigência de que possa resultar 

desencorajamento e diminuição de autoestima. (PORTUGAL, 1997, p. 26).  

 

As Orientações Curriculares prescrevem aspectos específicos do processo de ensino e 

aprendizagem na pré-escola como, por exemplo, a organização do ambiente educativo. Sobre 

esse aspecto, orienta para a necessidade de “[...] adequar, de forma dinâmica, o contexto 

educativo institucional às características e necessidades das crianças e adultos.” 

(PORTUGAL, 1997, p. 33). 

 

Para isso, torna-se importante o trabalho entre pares e em pequenos grupos, em que 

as crianças têm oportunidade de confrontar os seus pontos de vista e de colaborar na 

resolução de problemas ou dificuldades colocadas por uma tarefa comum. 

(PORTUGAL, 1997, p. 35).  

 

Nas Orientações Curriculares o professor é responsável pela escolha dos materiais e 

pela organização do ambiente educativo, seja ele interno à sala de aula, ou externo, ao ar livre. 

As atividades externas são consideradas imprescindíveis nesse nível de ensino.  

O documento Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar dispõem, ainda, 

sobre a importância da relação entre pais e outros “parceiros” educativos. Os adultos que 

trabalham na instituição de ensino são chamados de “co-educadores” e devem conhecer e 

participar do projeto educativo da escola. Para isso, a proposta pedagógica do professor 

também precisa considerar todos os aspectos educativos da comunidade escolar.  

 

O envolvimento dos pais e de outros parceiros educativos constitui um processo que 

se vai construindo. Encontrar os meios mais adequados de promover a sua 

participação implica uma reflexão por parte do educador e da equipa sobre o nível e 
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formas de participação que vai sendo corrigido e ajustado de acordo com a avaliação 

realizada. (PORTUGAL, 1997, p. 46).   

 

Nas Orientações Curriculares contém as áreas do conhecimento que precisam ser 

abordadas na Educação Infantil, são elas: “Comunicação e Expressão”; “Matemática” e 

“Conhecimento de Mundo”. Apresentam, ainda, os conteúdos que precisam ser abordados no 

espaço educativo.  

A área da “Comunicação e Expressão” é compreendida em quatro vertentes – 

expressão motora, expressão dramática, expressão plástica e expressão musical. Apesar de 

essas áreas terem uma especificidade própria, “[...] não podem ser vistas de forma totalmente 

independente, por se complementarem mutuamente.” (PORTUGAL, 1997, p. 57).  

Em relação à “expressão motora”, o documento prescreve diversas formas de utilizar o 

corpo em atividades como: “[...] trepar, correr [...] deslizar, baloiçar, rodopiar, saltar a pé 

juntos ou num só pé, etc [...]” (PORTUGAL, 1997, p. 58). Descreve, ainda, sobre a 

necessidade de “[...] identificar e designar as diferentes partes do corpo, bem como a sua 

nomeação [...]”. (PORTUGAL, 1997, p. 59). 

Em relação à “expressão dramática”, trata-se, nesse documento, da necessidade de o 

professor oferecer materiais que possibilitem o “fazer de conta”, que permitam à criança “[...] 

recrear experiências da vida quotidiana [...]” e “[...] situações imaginárias [...]”. 

(PORTUGAL, 1997, p. 60). 

 

A intervenção do educador permite um alargamento do jogo simbólico através de 

sugestões que ampliam as propostas das crianças, criam novas  situações de 

comunicação, novos “papéis” e sua caracterização. 

[...] 

O domínio da expressão dramática será ainda trabalhado através da utilização de 

fantoches, de vários tipos e formas, que facilitam a expressão e a comunicação 

através de “um outro” servindo também de suporte para a criação de pequenos 

diálogos, histórias, etc. (PORTUGAL, 1997, p. 60). 
 

Em relação à “expressão plástica”, o documento prescreve a manipulação de diferentes 

objetos, pois são considerados “[...] mediadores desta forma de expressão.” (PORTUGAL, 

1997, p. 61). Para que essa aula seja possível é preciso que o professor faça a gestão dos 
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materiais e do ambiente da sala de aula, ofereça diferentes materiais e texturas, tais como “[...] 

lãs, linhas, cordel, aparas de madeira, algodão, elementos da natureza, etc. são meios de 

alargar as experiências, desenvolver a imaginação e as possibilidades de expressão.” 

(PORTUGAL, 1997, p. 63).  

 

Essa realização implica também o conhecimento de regras – não molhar o mesmo 

pincel em diferentes frascos de tinta, limpá-los depois de os utilizar, cuidar dos lápis, 

servir-se de cola e de tesouras, etc. – o cuidado com os materiais e a 

responsabilização pelo material colectivo, bem como o respeito pelo trabalho dos 

outros, relaciona-se com o desenvolvimento pessoal e social. (PORTUGAL, 1997, 

p. 62).  
 

Em relação à “expressão musical”, no contém a afirmação que essa área precisa 

articular cinco eixos fundamentais: o escutar, o cantar, o dançar, o tocar e o criar. 

(PORTUGAL, 1997, p. 64).  

Na área da “Comunicação e Expressão”, as Orientações Curriculares tratam do “[...] 

domínio da linguagem oral e abordagem à escrita [...]” (PORTUAL, 1997, p. 66). A 

“abordagem” à leitura e à escrita na educação pré-escolar é considerada “fundamental” e deve 

estar pautada na perspectiva da “literacia”310.   

 
[A] abordagem a escrita situa-se numa perspectiva de literacia enquanto 

competência global para a leitura no sentido de intepretação e tratamento da 

informação que implica a “leitura” da realidade, das “imagens” e de saber para que 

serve a escrita, mesmo sem saber ler formalmente. (PORTUGAL, 1997, p. 66). 

 

O professor é considerado o “modelo” de interação da linguagem oral e aquele que 

deve promover os avanços em relação à compreensão do código escrito.  

 

                                                                 
310

 O termo correspondente para “literacia”, no Brasil, é a palavra “letramento”, compreendida como a 

capacidade de cada indivíduo compreender e utilizar a informação escrita de vários materiais impressos. Magda 

Soares é professora emérita da Faculdade de Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), pesquisadora-fundadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale), dessa Universidade, é 

um dos maiores nomes na área de alfabetização e letramento no Brasil. 
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Qualquer que seja o domínio do português oral com que as crianças chegam à 

educação pré-escolar, as suas capacidades de compreensão e produção linguística 

deverão ser progressivamente alargadas, através  das interacções com o educador, 

com as outras crianças e com outros adultos. 

[...] 

Criar um clima de comunicação em que a linguagem do educador, ou seja, a maneira 

como fala e se exprime, constitua um modelo para a interacção e a aprendizagem das 

crianças. (PORTUGAL, 1997, p. 66).  
 

Nas Orientações Curriculares contém sugestões de brincadeiras que privilegiam as 

rimas, as “lenga lengas”, os trava línguas e as advinhas, pois é 

 
[...] no clima de comunicação criado pelo educador que a criança irá dominando a 

linguagem, alargando o seu vocabulário, construindo frases mais correctas e 

complexas, adquirindo um maior domínio da expressão e comunicação que lhe 

permitam formas mais elaboradas de representação. (PORTUGAL, 1997, p. 67).  
 

Em relação à “linguagem escrita”, as Orientações Curriculares apontam a necessidade 

de a criança “imitar” a escrita para familiarizar-se com esse o código.  

 
Neste processo emergente de aprendizagem da escrita, as primeiras imitações que a 

criança faz do código escrito vão-se tornando progressivamente mais próximas do 

modelo, podendo notar-se tentativas de imitação de letras e até a diferenciação de 

sílabas. Começando a perceber as normas da codificação escrita, a criança vai 

desejar reproduzir algumas palavras. Por exemplo, aprender a escrever o seu nome, 

que tem um sentido  afectivo para a criança e lhe permite fazer comparações entre 

letras que se repetem noutras palavras, o nome dos companheiros, ou q ue o 

educador escreve. (PORTUGAL, 1997, p. 69).  

 

Para a aquisição das habilidades de ler e escrever, as Orientações Curriculares 

valorizam o livro e as histórias lidas pelo professor como um meio de abordar o texto 

narrativo que, dentre outras questões, pode desenvolver o desejo de aprender a ler. 

(PORTUGAL, 1997).   

O professor é o responsável por proporcionar o contato com diversos tipos de textos 

escritos e pela compreensão dos alunos sobre as funções da escrita. Nesse sentido, a “[...] 

forma como o educador utiliza e se relaciona com a escrita é fundamental para incentivar as 

crianças a interessarem-se e a evoluírem neste domínio.” (PORTUGAL, 1997, p. 71).  
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O modo como o educador lê para as crianças e utiliza os diferentes tipos de texto 

constituem exemplos de como e para que  serve ler. Na leitura de uma história o 

educador pode partilhar com as crianças as suas estratégias de leitura, por exemplo, 

ler o título para que as crianças possam dizer do que trata a história, propor que 

prevejam o que vai acontecer a seguir, identificar os nomes e as atividades dos 

personagens.... (PORTUGAL, 1997, p. 70). 

 

Em relação à “Matemática”, as Orientações Curriculares prescrevem os conteúdos que 

o professor precisa abordar nesse nível de ensino, tais como: formação de conjuntos; seriação; 

ordenação, formas e padrões; números ordinais; tempo; espaço; peso; medida; e resolução de 

problemas.   

De acordo com esse documento, o professor deve “[...] partir das situações do 

quotidiano para apoiar o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, 

intencionalizando momentos de consolidação e sistematização de noções matemáticas.” 

(PORTUGAL, 1997, p. 73).   

A diversidade de materiais para a compreensão dos conteúdos é considerada 

fundamental e se constitui como um estímulo para a aprendizagem da matemática, pois é a 

partir da   

 
[...] manipulação de objetos que ocupam um espaço, que a criança pode aprender o 

que está longe e perto, dentro, fora e entre, aberto e fechado, em cima e em baixo. 

[...] É através desta experiência que a criança começa a encontrar princípios lógicos 

que lhe permitem classificar objetos, coisas e acontecimentos de acordo com uma ou 

várias propriedades, de forma a poder estabelecer relações entre eles. (PORTUGAL, 

1997, p. 73-74).  

 

As Orientações Curriculares definem a área de “Conhecimento de mundo” da seguinte 

maneira:  

 

[...] como uma sensibilização às ciências, que poderá estar mais ou menos 

relacionada com o meio próximo, mas que aponta para a introdução a aspectos 

relativos a diferentes domínios do conhecimento humano: a história a sociologia, a 

geografia, a física, a química e a biologia... que, mesmo elementares e adequados as 

crianças destas idades, deverão corresponder sempre a um grande rigor científico. 

(PORTUGAL, 1997, p. 81).  
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Sobre o domínio dessa área, o professor deve escolher quais os assuntos mais 

pertinentes para serem abordados com o objetivo de “alargar” o interesse dos alunos sobre 

determinada temática nessa área.   

As Orientações Curriculares tratam da importância de uma “educação multicultural” 

que ressalte as vivências dos valores democráticos, promova a consciência das diferenças em 

cada criança e suas famílias, pois esse processo é fundamental para o desenvolvimento da 

identidade da criança.  

 

A aceitação da diferença cultural, social e étnica é facilitadora da igualdade de 

oportunidades num processo educativo que respeita diferentes maneiras de ser e de 

saber, para dar sentido à aquisição de novos saberes e culturas. É numa perspectiva 

de educação multicultural que se constrói uma maior  igualdade de oportunidades 

entre mulheres e homens,  entre indivíduos de diferentes classes sociais e de 

diferentes etnias. (PORTUGAL, 1997, p. 55).  

 

As Orientações Curriculares prescrevem, ainda, uma orientação ao professor sobre a 

transição da criança do nível “pré-escolar” para o primeiro ano do Ensino Fundamental, com 

base na aquisição, pela criança, de três pré-requisitos: regras de convivência; aprendizagens; e 

atitudes.  

Além desses aspectos, a colaboração entre professores e pais é destacada como 

condição necessária para que a entrada da criança no Ensino Fundamental possa ocorrer mais 

facilmente.    

   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme foi possível observar, no documento português constam, repetidas vezes, as 

orientações para a atuação e organização do trabalho docente. Desse modo, ele trata 

pormenorizadamente, da atuação do professor, detalha também aspectos de como organizar e 

programar as atividades na educação pré-escolar e também, de como avaliar  o aluno até que 

ele tenha condições de integrar o 1°. ano do Ensino Fundamental. .  
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Além disso, no documento português contém especificações sobre cada área de 

conhecimento: “Comunicação e Expressão”; “Matemática” e “Conhecimento de Mundo”. De 

forma mais específica, apresenta, ainda, orientações sobre o conteúdo de cada área, como, por 

exemplo, no caso de “Comunicação e Expressão” que é compreendida em quatro vertentes: 

expressão motora, expressão dramática, expressão plástica e expressão musical.  

O documento brasileiro expõe aspectos da legislação em relação às mudanças na 

concepção de crianças e no atendimento nesse nível de ensino. A organização desses 

documentos podem indicar processos muito diferentes de consolidação da Educação Infantil 

como nível de ensino e campo de pesquisa educacional nos dois países.  

O documento brasileiro ainda tem que explicar os avanços dos últimos anos na 

legislação e no modo de organizar a escolarização das crianças nesse nível de ensino. A 

necessidade de afirmação desse discurso de melhorias nessa área não parece necessária nos 

documentos portugueses. Por isso, talvez, o Brasil ainda esteja em uma fase de consolidação 

da Educação Infantil como nível de ensino, compreendido como parte da escolarização 

básica.  

O fato de o documento português apresentar as áreas de conhecimento a serem 

trabalhadas na educação pré-escolar em Portugal pode indicar, também, uma concepção muito 

diferente de educação da infância entre os dois países. No caso brasileiro, enfatiza-se o cuidar, 

o brincar e não se destaca nenhum tipo de ensino especificamente, como o que ocorre no 

Ensino Fundamental. Portanto, o modo de compreender o ensino e a aprendizagem, bem 

como o papel que a Educação Infantil desempenha na formação das crianças é diferente nos 

dois países. 

Ao analisar o documento brasileiro observei que ele menciona poucas vezes a palavra 

“professor” ou “educador”, e que descreve com maior intensidade aspectos do 

desenvolvimento da criança. Desse modo, a criança é colocada como o centro de interesse no 

documento brasileiro. Além da criança, a função da instituição de ensino é bastante destacada.  
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No documento português, o papel do professor aparece de forma mais clara e definida, 

enquanto que no documento brasileiro essa atuação fica subsumida no discurso sobre a função 

da instituição ou sobre a aprendizagem da criança.  

Foi possível observar, também, que o documento português propõe com maior 

especificidade o currículo que precisa ser desenvolvido nesse nível de ensino, pois destaca as 

áreas de conhecimento, os conteúdos e apresenta sugestões de atividades. Desse modo, é 

possível observar que a concepção de currículo na Educação Infantil é bastante diferente entre 

esses países. Conforme mencionei no início deste texto, o documento brasileiro opta pela 

ideia de “proposta pedagógica” ou “projeto pedagógico” ao invés da de currículo, isso 

evidência noções diferentes de educação infantil. Embora tratem da mesma faixa etária, os 

documentos oficiais desses países indicam noções diferentes de como educar e organizar a 

escola nesse nível de ensino.  

Por fim, o documento brasileiro destaca o “cuidado” como elemento essencial na 

educação de crianças pequenas e o respeito à diversidade religiosa, cultural, social e étnica. A 

partir das novas Diretrizes Curriculares, esses valores aparecem como conteúdos a serem 

ensinados nesse nível de ensino.  

Conforme mencionei, o documento brasileiro é mais recente e foi elaborado por uma 

equipe de professores universitários e especialistas nessa área da infância. O documento 

português é mais antigo e foi elaborado por uma equipe do Ministério da Educação de 

Portugal. Apesar de o documento português afirmar que envolveu a participação de “[...] 

profissionais, formadores, investigadores e técnicos da administração central e local, 

associações profissionais e sindicais, [e] representantes dos pais [...]” (VASCONCELOS, 

1997, s.p.), ele não informa como essa organização ocorreu.  

A distância temporal entre os dois documentos acentua a ideia de que, em Portugal, 

existe um processo mais avançado de discussão sobre a Educação Infantil como um nível de 

ensino mais consolidado do que no Brasil, pelo menos do ponto de vista das políticas 

públicas. 
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Por meio da análise de alguns aspectos da configuração textual desses dois 

documentos, foi possível compreender semelhanças e diferenças nas Diretrizes Curriculares 

para Educação Infantil no Brasil e em Portugal. Essa análise possibilitou-me maior 

compreensão sobre a educação escolarizada nesse nível de ensino e sobre o papel do professor 

frente às diretrizes educacionais para educação da infância nesses dois países.   
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O ESPAÇO FÍSICO COMO AMBIENTE PEDAGÓGICO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Kátia Antônia Amaral Soares (FAED/UFGD)311 

Francielle Priscyla Pott (IFMS/DR)312 

 

 

RESUMO: A crescente demanda por vagas, a inserção cada vez mais cedo das crianças, o 
aumento de horas que elas permanecem dentro das instituições de educação infantil, os ritmos 

e diferenças individuais, nos levam a refletir sobre a organização e utilização dos espaços na 
rotina da educação infantil e especificidade do trabalho pedagógico. É com as mudanças 
sociais e legais que se observa um movimento em busca de significar o espaço da infância, 

transformando-o em um ambiente pedagógico. Nesse sentido, esta pesquisa propõe um estudo 
sobre a importância do espaço e seu papel pedagógico na rotina da educação infantil. Através 

da análise dos documentos oficiais do Ministério da Educação busca compreender a 
concepção de espaço e ambiente nas publicações dedicadas à educação infantil, datados a 
partir de 1998 até 2010. Com o estudo teórico e ponderações de autores como Barbosa, Faria, 

Horn, Zabalza, busca analisar as implicações da organização dos espaços na rotina da 
educação infantil e o papel que esse desempenha para o desenvolvimento integral da criança. 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exclusivamente exploratória, servindo de 
aproximação ao tema, com uso da técnica da pesquisa documental e bibliográfica. Como 
resultados, são apontados duas questões fundamentais: na primeira, fica explícita a 

responsabilização direta dos professores em relação à oferta de oportunidades para o 
desenvolvimento de atividades significativas, vinculadas ao ambiente e ao espaço. O 

professor é responsabilizado por questões que não dependem somente de boa vontade, 
formação, conhecimento e planejamento, mas compreendem aspectos estruturais e materiais 
que demandam decisões políticas, de financiamento e administrativas. Na segunda, os 

documentos não apresentam de forma clara a diferenciação entre ambiente e espaço, o que é 
considerado sério, pois tal discernimento é fator importante para que o professor possa se 

posicionar perante as suas responsabilidades, dificuldades e acertos vivenciados no cotidiano 
de sua atuação. Por fim, cabe mencionar que esta pesquisa foi desenvolvida durante a 
especialização em Docência para Educação Infantil, na Universidade Federal da Grande 

Dourados e, como pretensão futura, pretende explorar a temática a partir de outros enfoques 
metodológicos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Espaço. Ambiente. Rotina. 
 

                                                                 
311
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312

 Pedagoga e mestre em Educação pela Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD. Atualmente 

docente no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o aumento significativo das instituições de educação Infantil, após a década de 

1980, estimulado pelo crescente aumento da inserção da mulher no mercado de trabalho, fruto 

das lutas feministas e contra a ditadura militar, aumentam também os estudos, pesquisas e 

artigos sobre o tema, assim o espaço físico ganha visibilidade com uma abordagem 

pedagógica. 

Historicamente, no Brasil, um grande número de ambientes destinados à educação de 

crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos funcionavam em condições precárias, em espaços que 

surgiram para atender a demanda da sociedade de mães trabalhadoras, com função 

assistencialista, priorizado apenas o cuidar das crianças. 

Os lugares eram inapropriados e as crianças ficavam em grande número aos cuidados 

de uma única pessoa, que geralmente não possuía uma formação adequada. Além da 

precariedade ou mesmo da ausência de serviços básicos, outros elementos referentes à 

infraestrutura atingiam tanto a saúde física quanto o desenvolvimento integral das crianças. 

A mudança vem com a Constituição Federal, de 1988, e posterior Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009, que assegura a educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, e a Lei nº 9.394, que institui a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, legitimando uma nova concepção de educação 

infantil, valorizando o educar e o cuidar como parte indispensável e indissociável no trabalho 

dos professores das instituições de educação infantil e o reconhecimento da importância de se 

investir nessa área. 

A partir da LDB (BRASIL, 1996), a educação infantil passa a ser reconhecida como 

primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. 

Com essa mudança educacional, questiona-se também se há uma transformação dentro 

dos espaços de atendimento das crianças, agora destinados à educação da infância. Diferente 
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do passado, a criança de hoje é um ser de direitos, e um deles é o acesso a uma Educação 

Infantil de qualidade. 

Pensando por esse viés da qualidade, o espaço pode assumir papel fundamental para 

fomentar o desenvolvimento integral da criança, favorecendo e estimulando sua autoria e 

autonomia, contribuindo e incentivando as suas capacidades, possibilitando à criança a 

expansão das suas múltiplas dimensões: motora, emocional, socioafetiva, mental e sensorial. 

Com a intensificação dos debates em torno da qualidade da educação no Brasil a partir 

do final da década de 1990, começam a surgir materiais sobre o espaço físico das creches. 

Sobre essa temática surgem várias pesquisas, estudos e experiências educativas em creches 

e/ou pré-escolas, documentadas através de teses, dissertações, artigos entre outros, relatando o 

espaço físico como atuante no processo educacional. (Agostinho, 2004; Barbosa, 2008; 

Cerisara, 2002; Faria, 1998;1999; Forneiro, 1998; Horn, 2004; Zabalza, 1998). 

Na 20ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED), o Grupo de Trabalho (GT) sobre educação com crianças de 0 a 6 anos 

(GT07, 0-6, 1997), elaborou um parecer sobre as propostas do Ministério da Educação (MEC) 

para o Plano Nacional de Educação (PNE), dentre as sugestões apresentadas pelo grupo, 

algumas voltaram-se ao espaço físico. 

Dessa forma, consideramos que o estudo é relevante para aqueles que atuam na 

educação infantil, pois com a crescente demanda por vagas, a inserção cada vez mais cedo das 

crianças, o aumento de horas que elas permanecem dentro das instituições de ensino, os 

ritmos e diferenças individuais, nos levam a refletir sobre a organização e utilização dos 

espaços na rotina da educação infantil e especificidade do trabalho pedagógico. 

Partimos para uma pesquisa exploratória, fazendo uso das técnicas da pesquisa em 

documentos nacionais produzidos entre 1990 até 2010, utilizando técnicas da pesquisa 

bibliográfica para levantamento da literatura analisando também as ponderações de alguns 

autores sobre a temática, considerando um espaço/tempo em que a qualidade da educação 

infantil passa a compor cenário de discussões. 
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Com isso, pretendemos discutir a organização e utilização do espaço e seu papel 

pedagógico na rotina da educação infantil para o desenvolvimento integral da criança, 

fomentando a autonomia e aumentando as possibilidades de aprendizagem. 

 

2 O ESPAÇO/AMBIENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR SOB 

DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

O interesse por essa temática é recente. Observa-se que o primeiro documento oficial a 

tratar da especificidade dos espaços foi Subsídio Para Credenciamento e Funcionamento das 

Instituições de Educação Infantil, elaborado pelo Ministério da Educação (Mec), através da 

Secretaria de Educação Fundamental, em 1998. Neste, as referências ao espaço vêm 

delimitadas pelas denominações ambiente/ambiente físico e espaço/espaço físico. 

A partir de então o Mec lançou mão de várias publicações, dentre elas destacamos o 

Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1998), Subsídios para o 

Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil (1998), Parâmetros 

Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (2006), Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil (2009), Critérios para um Atendimento em Creches que 

Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças (2009), Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (2010), que servem de norteadoras e propõem incorporar 

metodologias participativas com ambientes planejados para a interação com as características 

ambientais e sociais. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) está estruturado em 

três volumes: Introdução; Formação Pessoal e Social; e, Conhecimento de Mundo. Trabalham 

com as denominações ambiente/ambiente físico e espaço/espaço físico e não apresentam uma 

conceituação clara desses termos. 

O documento serve como referência para as orientações pedagógicas que visam a 

contribuir com a implantação de práticas educativas de qualidade, que possam promover e 

ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças, não tendo caráter 

obrigatório. Esse documento propõe a versatilidade do arranjo espacial, para que haja 
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interação entre os grupos de crianças/adultos e as atividades propostas pelo professor, 

favorecendo a exploração das suas múltiplas linguagens. 

 

O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para que as 

crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem. 

Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito às 

modificações propostas pelas crianças e pelos professores em função das ações 

desenvolvidas (BRASIL, 1998, p. 69). 

 

O documento Subsídios para Credenciamento e Funcionamento de Instituições de 

Educação Infantil, de 1998, apresenta padrões básicos a serem seguidos por várias esferas 

governamentais e visa oferecer aos sistemas de educação subsídios para a definição das bases 

pedagógicas e curriculares, bem como referenciais para seu funcionamento, de forma a 

garantir a qualidade e equidade no atendimento às crianças de zero a seis anos. 

A iniciativa em desenvolver esse projeto foi o de promover a articulação entre os 

Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, por intermédio as Secretaria de Educação 

Fundamental/ Departamento de Política da Educação Fundamental/ Coordenação Geral de 

Educação Infantil, motivada pelo regime de colaboração disposto na LDB/1996. 

Os documento não tem caráter obrigatório, trazem apenas reflexões que podem ser 

adotadas para a implantação de uma avaliação das práticas de atendimento da criança de 0 a 6 

anos, de forma a garantir a qualidade do atendimento e respeitar os direitos básicos das 

crianças. 

Em 2010, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, trazem em 

seu texto discussões a respeito das organizações pedagógicas, bem como orientações sobre a 

elaboração, planejamento, execução e avaliação das ações nas instituições de educação 

infantil. 

Sobre a organização dos espaços, tempos e materiais o documento afirma a importância 

do planejamento e reconhecimento das especificidades das crianças promovendo interações 

entre elas. Para a efetivação de seus objetivos, “as propostas pedagógicas das instituições de 
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Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de 

materiais, espaços e tempos [...]” (BRASIL, 2010, p. 19). 

De acordo com a análise documental da legislação, nota-se que grandes avanços têm 

sido feito na busca de melhorias para o atendimento das crianças, muitas orientações têm sido 

dadas no sentido de contribuir também para a execução de melhorias nos espaços físicos. 

Contudo, ficam alguns questionamentos: em que medida o espaço físico é compreendido 

como elemento educativo? Em que medida as construções das instituições de educação 

infantil têm respeitado o direito das crianças? 

 

3  ESPAÇO E AMBIENTE: EM BUSCA DE CONCEITOS 

 

Embora os termos ambiente/ambiente físico e espaço/espaço físico seja bastante citado 

em vários documentos oficiais do MEC, não encontramos uma definição precisa para ele, já 

que se observam conceitos relativos à organização, além da estrutura material, relacional e a 

funcional da instituição. 

Para Faria (1998), o conceito de espaço físico “não se resume em metragem”. Sobre 

isso, acrescenta: 

 

Grande ou pequeno, o espaço físico de qualquer tipo de educação infantil precisa 

tornar-se um ambiente, isto é, ambientar os adultos e as crianças: viabilizando o 

agrupamento de poucas e/ou muitas crianças, misturando as idades, estendendo-se à 

rua, ao bairro e à cidade, melhorando as condições de vida de todos os envolvidos, 

sempre atendendo a objetivos das atividades programadas individuais e coletivas, 

com ou sem a presença de adulto(s) e que permita emergir as múltiplas dimensões 

humanas, as diversas formas de expressão, o imprevisto, os saberes espontâneos 
infantis. 

A dimensão do conceito de ambiente/ambiente físico e espaço/espaço físico, no 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 1998, está relacionada à prescrição e 

adoção de atitudes e procedimentos de cuidado, segurança, conforto e proteção. Os três 

volumes trabalham com as denominações ambiente/ambiente físico e espaço/espaço físico e 

não apresentam uma conceituação clara desses termos. 
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Observamos que a questão do espaço na educação infantil tem sido objeto de estudo 

de várias pesquisas nas últimas décadas (BARBOSA, 2006; CERISARA, 2002; FARIA, 

1998, GANDINI, 1999, HORN, 2004, ZABALZA, 1998).  

Os pesquisadores espanhóis Zabalza e Fornero (2008) trazem várias contribuições a 

respeito da distinção entre espaço e ambiente, embora saibam que são conceitos intimamente 

ligados. Segundo Zabalza a maneira como são organizados os espaços de Educação Infantil, 

revelam sua intencionalidade educativa, o espaço é visto como “segundo educador”, na 

medida em que favorece as interações criança/criança e adulto/criança propiciando 

aprendizagens significativas e passando a ser um aliado no planejamento do professor. 

Forneiro (1998) e Gandini (1999) compartilham do conceito que o “ambiente fala”, 

que o espaço não deve ser apenas um local no qual as crianças permanecem durante o dia sob 

a proteção de um adulto que gerenciam todo o processo educacional. Segundo Forneiro 

(1998), as paredes, a disposição dos móveis e materiais, as atividades expostas, tudo nos fala 

do tipo de relação de ensino-aprendizagem que ocorre. A organização dos espaços reflete os 

valores e funções que desejamos, ao passo que imprimem determinados tipos de 

comportamento esperado. 

Desta forma, espera-se que as crianças tenham a oportunidade de contar com espaços 

educativos, estimulantes, possibilitando diversas aprendizagens e com a possibilidade de 

agirem como protagonista na construção do seu conhecimento, mas que para que isso ocorra 

elas dependem da mediação do educador responsável na organização da rotina e da disposição 

do ambiente. 

Zabalza (1998), Forneiro (1998) e Barbosa (2006) analisam o desenvolvimento do 

conceito de ambiente e espaço a partir de três dimensões: a). estético: acolhedor, belo, 

proporcional; b) funcional: adequados, com recursos disponíveis, exercendo sua finalidade 

educativa; c) ambiental: o frio, o calor, a luminosidade, a segurança. Essas três dimensões 

estão implicadas, segundo os autores, no trabalho pedagógico dos professores e na 

aprendizagem e no desenvolvimento das crianças na educação infantil. 
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Para Zabalza (1998), a educação infantil tem características muito particulares no que 

se refere à organização dos espaços. O autor sinaliza que a infância precisa de espaços 

amplos, bem diferenciados, de fácil acesso e especializados, em que as crianças possam 

movimentar-se, interagir, viver e conviver, desenvolvendo-se integralmente. Salienta a 

necessidade de os espaços oferecerem oportunidades diversas de interação e de aprendizagem, 

sejam elas coletivas, envolvendo grupos de crianças e adultos, ou mesmo individualizadas, 

nas quais os objetos dispostos sejam o foco da atenção.  

Nas palavras do autor Zabalza (1998, p. 50),  

 
O espaço acaba tornando-se uma condição básica para poder levar adiante muitos 

dos outros aspectos-chave. As aulas convencionais com espaços indiferenciados são 

cenários empobrecidos e tornam impossível (ou dificultam seriamente) uma 

dinâmica de trabalho baseada na autonomia e na atenção individual de cada criança. 

 

Forneiro (1998, p. 232) estabelece, conceitualmente, uma distinção importante entre 

espaço e ambiente. Refere-se aos espaços como “[...] locais para a atividade caracterizada 

pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração”. Os espaços, com 

seus qualificativos físicos, constituem locais de aprendizagem e desenvolvimento. O 

ambiente, por sua vez, corresponde ao conjunto do espaço físico e das relações que nele se 

estabelecem (FORNEIRO, 1998).  

O termo ambiente, procedente do latim, significa “ao que cerca ou envolve”; dito de 

outra forma poderia ser assim definido:  

 
Como um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons e pessoas que 

habitam e se relacionam dentro de uma estrutura física determinada que contem tudo 

e que, ao mesmo tempo, é contida por todos esses elementos que pulsam dentro dele 

como se tivessem vida. [...] o ambiente “fala”, transmite sensações, evoca 

recordações, passa-nos segurança ou inquietação, mas nunca nos deixa indiferentes 

(FORNEIRO, 1998, p. 233). 

 

Sobre isso, Horn (2004, p. 35) considera: 

 
O termo “ambiente” diz respeito ao conjunto desse espaço físico e às relações que 

nele se estabelecem, as quais envolvem os afetos e as relações interpessoais do 
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processo, os adultos e as crianças; ou seja, em relação ao espaço temos as coisas 

postas em termos mais objetivos; em relação ao ambiente, as mais subjetivas. 

 

O esforço em compreender como esses autores vão diferenciando e definindo esses 

termos toma como parâmetro os estudos de Forneiro (1998), que considera fundamental a 

compreensão, por parte dos professores, das especificidades de cada uma das 

denominações/categorias, bem como sua importância para a prática pedagógica. 

Quando pensar em ambiente, o educador deve conceber as prioridades relativas ao 

espaço e seus ocupantes e pesquisar além do mobiliário, e sua organização, entre outros itens, 

detalhes que possam agir no desenvolvimento integrado e integral da criança nos aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social fazendo do espaço um parceiro, um elemento 

indissociável da aprendizagem e que permita auxiliá-lo nas propostas pedagógicas 

incrementando a autonomia, a responsabilidade e a solidariedade da criança. 

Segundo Barbosa (2006, p. 122),  

 

As pedagogias para a primeira infância têm na organização do ambiente uma parte 

constitutiva e irrenunciável de seu projeto educacional. A organização do ambiente 

traduz uma maneira de compreender a infância, de entender seu desenvolvimento e o 

papel da educação e do educador. 

 

A organização dos espaços é mais que compreender as questões físicos-materiais, 

dimensões métrica das salas, a ligação entre estes espaços e o desenho arquitetônico. É pensar 

além das possibilidades de interação entre criança/adulto, o espaço exige cuidados que devem 

promover a interação da criança com o mundo externo, permitindo a visualização do que se 

passa lá fora, isto e muito mais, podendo ser considerado parte da organização, da rotina e 

processo educativo que se desencadeia na educação infantil. 

 

4 O PAPEL DO PROFESSOR NA TRANSFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS EM 

AMBIENTES PEDAGÓGICOS. 

 

Ao conceber o espaço físico como um elemento educativo, entendemos que a 

disposição inadequada dos mobiliários e a falta de planejamento na execução das ações 
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reduzam a possibilidade da criança em adquirir seu desenvolvimento integral. Para que isso 

não ocorra é necessário que haja um estudo no sentido de direcionar as ações e práticas 

docentes na busca do desenvolvimento e pela aprendizagem significativa das crianças, 

valorizando os espaços em que elas estão inseridas 

Organizar a rotina das crianças na instituição infantil pressupõe pensar em uma 

sequência de atividades diárias, a partir da observação das necessidades do grupo 

considerando as especificidades e o contexto sociocultural no qual estão envolvidos. O 

planejamento do espaço deve ser direcionado pela proposta pedagógica, da mesma forma que 

o espaço dentro do planejamento, pode proporcionar uma prática pedagógica que permita ora 

movimento, ora concentração, segurança e desafios, ritmos e vivencias pessoais e coletivas 

com crianças e com adultos (BRASIL, 2009). 

Os espaços devem ser organizados de forma a desafiar a criança nos campos 

cognitivo, social e motor. Oportunizando à criança andar, subir, descer e pular, através de 

várias tentativas, se estará ensinando a controlar o próprio corpo. É preciso criar um ambiente 

que estimule os sentidos das crianças e que permitam a elas receber estimulação do ambiente 

externo. 

Segundo a autora Maria Carmem Silveira Barbosa, “O Espaço físico é o lugar do 

desenvolvimento de múltiplas habilidades e sensações e a partir da sua riqueza e diversidade, 

ele desafia permanentemente aqueles que o ocupam”. 

Assim cabe ao professor organizar os espaços tornando-os ambientes interessantes e 

instigantes de maneira a incentivar as explorações, a observação, as brincadeiras e as 

interações. 

 

Acredita-se que ambientes variados podem favorecer diferentes tipos de interações e 

que o professor tem papel importante como organizador dos espaços onde ocorre o 

processo educacional. Tal trabalho baseia-se na escuta, no diálogo e na observação 

das necessidades e dos interesses expressos pelas crianças, transformando-se em 

objetivos pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 08). 
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As condições do ambiente e do espaço devem partir da ideia de um lugar em que o 

professor e a criança vivenciem suas experiências e suas múltiplas linguagens, decorre aí a 

importância da organização dos diferentes espaços que compõem a educação infantil e o papel 

do professor e criá-los. O espaço físico da instituição, o tamanho e arranjo espacial de suas 

salas são fatores que favorecem maior ou menor oportunidade para interações, sendo a 

organização do espaço um exemplo vivo da proposta pedagógica concebida pelos professores 

(BRASIL, 1998, p. 91). 

O espaço físico pode favorecer ou não as construções das estruturas cognitivas das 

crianças, porém com o auxílio do professor é possível vivenciar experiências ricas e 

desafiantes onde todos tenham a possibilidade de expressar seus sentimentos e pensamentos. 

“A disponibilidade de ambientes variados, a variação dentro de um mesmo ambiente amplia o 

universo cultural e conceitual das crianças” (BARBOSA, 2000). 

Portanto, cabe ao professor planejar os espaços para a criança e com a criança, 

promovendo interações visando o meio cultural em que a criança está inserida. Ao oferecer 

um ambiente rico e variado se estimulam os sentidos; um ambiente carente de recursos é um 

ambiente que não propõe desafios cognitivos à criança e não amplia o conhecimento. 

Personalizar o ambiente é muito importante para a construção da identidade pessoal da 

criança, a sensação de confiança é indispensável visto que mexe com o aspecto emocional. 

Com a organização do ambiente deve se adotar procedimentos de cuidado com a 

segurança, conforto e proteção da criança em toda instituição que além de valorizar o bem 

estar promovam as dimensões humanas potencializando o imaginário, o lúdico, o artístico, 

afetivo, cognitivo, etc. (FARIA, 1998). 

Além disso, as instituições de educação infantil devem ter espaços flexíveis, diferentes 

de outros lugares da sociedade, incorporando vários ambientes educativos e fortalecendo a 

independência das crianças, criando um sentimento de pertencimento ao ambiente criando 

melhores condições e possibilidades de vida. 

Para que isso ocorra efetivamente é necessário fomentar discussões participativas 

envolvendo professores, diretores, pais e as próprias crianças, protagonistas do processo 
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efetivo favorecendo a desejável aproximação entre discurso científico e as práticas cotidianas, 

subsidiando orientações curriculares atentas e positivas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O que nos leva a refletir sobre a organização dos espaços é a necessidade crescente do 

desafio enfrentado na educação infantil que deve oferecer além das vagas, a qualidade 

necessária para garantir uma educação realmente desafiadora e comprometida. 

Com a crescente demanda por vagas nas instituições de educação infantil, a inserção 

cada vez mais cedo das crianças, e o aumento das horas que elas passam dentro das 

instituições de ensino, a organização e utilização do espaço na rotina da educação infantil 

ganha visibilidade, pois requer instituições que sejam espaços educativos que visem o 

desenvolvimento global das crianças, atendendo às suas necessidades de acordo com a faixa 

etária de cada uma, fomentando a autonomia das crianças aumentando as possibilidades de 

aprendizagem. 

A investigação sobre o caráter educacional a partir do espaço é uma necessidade que 

se coloca neste momento em que buscamos ressignificar o papel social da creche e construir 

uma identidade de valorização pelo resgate dos direitos das crianças e das suas competências 

e saberes. 

Dessa análise, apontamos duas questões como fundamentais: 1) fica explícita a 

responsabilização direta dos professores em relação à oferta de oportunidades para o 

desenvolvimento de atividades significativas, vinculadas ao ambiente e ao espaço. O 

professor é responsabilizado por questões que não dependem somente de boa vontade, 

formação, conhecimento e planejamento, mas compreendem aspectos estruturais e materiais 

que demandam decisões políticas, de financiamento e administrativas; 2) os documentos não 

apresentam, de forma clara, a diferenciação entre ambiente e espaço, o que consideramos 

sério, pois tal discernimento é fator importante para que o professor possa se posicionar 
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perante as suas responsabilidades, dificuldades e acertos vivenciados no cotidiano de sua 

atuação. 
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RESUMO: O presente artigo refere-se a um relato de experiência vivido a partir de um 

projeto de leitura intitulado “Conte outra vez...”.  O projeto contemplou todas as crianças de 0 
a 4 anos. Teve por objetivo ampliar a parceria com as famílias e o incentivo pela leitura. Foi 

realizado e desenvolvido em um Centro de Educação Infantil “Diógenes de Lima”, de Três 
Lagoas/MS. Para a realização desse projeto foi organizado, inicialmente, diversas reuniões, 
com o envolvimento de todos os profissionais que ali atuam. Em seguida, foi proposto aos 

professores que, desenvolvessem suas sequências didáticas pautadas em literaturas infantis. O 
projeto partiu da realidade de cada turma, sendo respeitadas as faixas etárias, para a execução 

das atividades. Constatamos que muitas são as aprendizagens obtidas por meio do 
desenvolvimento do trabalho.  

 

PALAVRAS–CHAVE: Criança. Família. Leitura. Leitor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo refere-se a um relato de experiência vivido a partir de um projeto de 

leitura intitulado “Conte outra vez...”. O projeto foi desenvolvido em um Centro de Educação 

Infantil de Três Lagoas/MS. 

O trabalho com a sacola literária foi desenvolvido no início de 2016. A ideia da sacola 

literária até então foi de ampliar a parceria com as famílias e o incentivo pela leitura. Assim, a 
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coordenação pedagógica do CEI, entregou a cada professor regente uma sacola para ser a 

“sacola literária”, que cada turma levava para casa com um livro de literatura infantil e um 

caderno de registro.  Essa sacola literária era levada para casa, os pais, contavam a história 

para os filhos que realizava o registro no caderno através de desenhos e os pais respondiam 

uma ficha contendo perguntas sobre o projeto e descrevia sobre a experiência vivida, as quais 

posteriormente eram compartilhadas com os colegas em sala.  

Sabemos que vivemos em uma sociedade atualmente atarefada, onde temos nossos 

compromissos, e muitas vezes deixamos a desejar no que diz respeito à participação no 

processo educativo de nossas crianças. Fato este perceptível por meio de observações 

ocorridas em meio ao contexto escolar da instituição. E assim, como uma estratégia para que 

houvesse maior participação da família no CEI, e no desenvolvimento das crianças, pensamos 

em propor este projeto de leitura com a sacola literária.  

Nossa leitura do Centro de Educação Infantil Diógenes de Lima em relação à Proposta 

Curricular permitiu-nos observar a necessidade de ampliar o fazer pedagógico contemplando 

a iniciação da leitura na Educação Infantil, uma vez que percebemos que se faz necessário 

essa prática e o quanto é importante o papel de mediador do professor e a participação da 

família proporcionando as crianças leituras agradáveis e prazerosas como, os contos de fadas 

que são primordiais para o ensino da leitura e da formação da criança, já que estes são 

histórias que cativam os leitores de todas as idades. Sendo assim, reafirmamos que pensamos 

em propor essa ideia porque sentimos a necessidade de criar um elo entre família e escola. 

Esta observação levou-nos a acreditar que um projeto amplo viesse contribuir na 

aprendizagem e despertar nas crianças o gosto e interesse pela leitura. A educação infantil 

exerce um papel de suma importância na formação do sujeito leitor. “As crianças constroem o 

conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em 

que vive” (RCNEI, p. 21 - 22). E foi pensando nisso que envolvemos a família nesse projeto 

para que elas tenham conhecimento de quanto a leitura é importante para o desenvolvimento 

integral da criança. Sabemos que algumas famílias podem não entender a importância da 

leitura para crianças tão pequenas, temos consciência que muitas vezes o livro pode não voltar 
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ou voltar danificado, mas acreditamos que o sucesso do projeto compensa qualquer aspecto 

negativo. 

Este projeto teve como finalidade ampliar a parceria com as famílias e o incentivo pela 

leitura para que desde cedo as crianças tenham interesse pelos livros, despertando assim um 

comportamento leitor. É importante lembrar que as histórias escolhidas fazem parte do 

universo das crianças respeitando cada faixa etária, e assim, nosso projeto comtemplou todas 

as crianças de 0 a 4 anos. 

Destacamos a importância de se trabalhar desde o berçário, pois defendemos e 

compactuamos a ideia de que, 

Ouvir histórias e folhear livros é importante para o bebê, pois por meio da 
leitura a criança desenvolve a imaginação, internaliza elementos da sua 
cultura, ademais, o contato com livros insere a criança no universo das letras 
(DILMA, NASCIMENTO, s/d). 

Desse modo, ressaltamos a importância da participação da família nesse processo de 

construção de identidade, de autonomia, de conhecimentos e aprendizagens de nossas 

crianças, além de estreitar os laços afetivos, fortalecendo o vínculo familiar. 

Diante do exposto, o projeto objetivou atrelar um planejamento que além da leitura 

junto à família, teremos momentos dos contos em sala pelo professor, e recontos dos alunos 

como também convidados que estarão proporcionando encontros com os professores para 

enriquecimento de sua prática pedagógica como também momentos alegres e prazerosos de 

contação de histórias envolvendo a família assim e toda comunidade escolar. 

 

2 CRIANDO E (RE) CRIANDO A IMAGINAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL A 

PARTIR DA LEITURA 

 
Abramovich (19997) pontua que, o ato de ler ou contar uma história para a criança 

pequena é provocar sua curiosidade, despertar seu imaginário, direcionando a em um caminho 

de descobertas, de compreensão do mundo. Sendo assim, é permitir-lhe ouvir, sentir e 

enxergar com os olhos do imaginário. Quando analisamos essa reflexão de Abramovich 
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(1997), percebemos que esse ato de contar histórias não deve apenas ficar a caráter da 

instituição escolar, pois as descobertas, as compreensões de mundo, elas estão em todos os 

ambientes e contextos de nossa formação, como seres históricos e sociais.  

Sob esta ótica, Goodman (1995, p.103) ressalta que  

A leitura de histórias é um contato essencial com textos escritos. Histórias 
são um modo de criação de uma imagem mental, enquanto desenhos 
representam imagens no papel. É possível, a partir de um desenho, construir 
uma história. O processo é um ciclo completo. 

Ressaltamos que a família tem um importante papel no desenvolvimento de nossa 

subjetividade na medida em que dela fazem parte às primeiras pessoas com as quais temos 

contatos, portanto, antes mesmo de ser alfabetizada, criança pode ser levada a descobrir o 

quanto é importante e interessante o contato com a leitura. E a aproximação dos pais com esse 

aspecto literário faz necessário à medida que entendemos que a formação da criança se dá 

desde os primeiros anos de vida (KRETZMANN; RODRIGUES, s/d). 

 Segundo Sandroni & Machado (1998, p. 12) “a criança percebe desde muito cedo; 

que o livro é uma coisa boa, que dá prazer”. 

Desde a mais tenra idade, as crianças estão rodeadas de materiais de leitura e 
escrita, como revistas, jornais, panfletos, entre outros, materiais estes que, de 
acordo com a teoria vigotskiana, atuam como mediadores no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento, uma vez que a relação humana com o 
mundo é mediada por instrumentos e signos. Assim, é possível garantir que 
as crianças sejam consideradas o centro do contexto educacional, excluindo 
a ideia adultocêntrica que circula nos espaços destinados à infância, à 
criança e ao seu conhecimento. 

Diante disso, corroboramos com Sandroni e Machado (1998, p.16) quando afirmam 

que “o amor pelos livros não é coisa que apareça de repente”. Por isso é preciso incentivar e 

estimular a criança para o prazer pela leitura seja despertado desde a tenra idade, e 

acreditamos que esse trabalho pode vir a ser de forma coletiva entre família e instituição 

escolar. É necessário que essa concepção de assistencialismo dentro dos centros de educação 

infantil seja desmistificada, e para isso, faz se necessário uma busca constante de apoio da 
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família e conscientização da importância do trabalho pedagógico e lúdico dentro desta 

modalidade, pois “A leitura é a ponte para o processo educacional eficiente, proporcionando a 

formação integral do indivíduo” (MARTINS, 1994, p. 25). 

Por isso, acreditamos que uma educação Infantil pautada na reflexão de das ações, 

bem como na parceria escola e família é o começo de uma caminhada em busca de uma 

formação sólida e consistente da identidade de nossas crianças. E para isso é importante que 

exista dentro dos Centros de Educação Infantil, ações que busquem trazer para o “chão da 

escola” a família dessas crianças.  

Acreditamos que uma criança, privilegiada por ter seu desenvolvimento acompanhado, 

não somente pelos professores, mas também pela família desenvolverá suas habilidades com 

mais prazer, autonomia e segurança. Desse modo, pontuamos que investir em uma educação 

que busque conciliar esses dois “pilares” da formação do sujeito, pode ser considerado o 

início de um caminhar para a consolidação dos espaços de aprendizagens na Educação 

Infantil.  

 

3 METODOLOGIA - A PROPOSTA DO CEI SOBRE O PROJETO DE LEITURA 

 

No desenvolvimento deste projeto tivemos como objetivo geral ampliar a parceria com 

as famílias e o incentivo pela leitura. Nesse sentido elencamos os seguintes objetivos 

específicos que foram comtemplados no decorrer do projeto: 

 Promover encontros com profissionais para enriquecer a prática do professor em 

relação à contação de história;  

 Proporcionar para as crianças histórias variadas para que despertem o gosto e interesse 

pelos livros e pela leitura;  

 Envolver todas as crianças para que despertem ainda mais a imaginação, a 

curiosidade, a comunicação e a autoestima das crianças;  

 Desenvolver atividades de contação de histórias que permitem as crianças descobrir, 

criar, interagir, compartilhar e trabalhar a imaginação e criatividade;  
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 Reunir à família, possibilitando assim o diálogo, a troca, a interação e a união entre 

seus membros;  

 Organizar recursos que favoreçam a contação de história como: avental, baú de 

fantasia e outros. 

Para a realização desse projeto foi organizado, inicialmente, diversas reuniões, com o 

envolvimento de todos os profissionais que ali atuam. Em seguida, foi proposto aos 

professores que desenvolvessem suas sequências didáticas pautadas em literaturas infantis. O 

projeto partiu da realidade de cada turma, sendo observadas as faixas etárias, para a execução 

das atividades. Sendo assim, o desenvolvimento do projeto se deu a partir de algumas etapas. 

Inicialmente propomos a toda à equipe pedagógica a elaboração do projeto, nos 

reunindo com os professores. Tivemos reuniões internas (professoras, coordenação e direção) 

de discussões mais densas e tomas de decisões, mas também houve discussão em relação ao 

conteúdo do projeto a ser elaborado com todo o grupo da instituição. 

Nessa primeira etapa foi realizado reuniões com os professores para propor projeto e 

elaborar as etapas para o desenvolvimento do projeto. Foram discutidos e sugeridos alguns 

livros de literatura infantil para que os professores planejarem suas atividades. 

A partir das experiências que ocorreram nos meses anteriores cada professor observou 

o que mais chamava a atenção de suas crianças, o que os agradava e despertava interesse em 

conhecer mais. Assim, conversas nas turmas em que há expressão oral e gestual das crianças, 

pode-se captar o que eles gostariam de aprender ou mesmo aprofundar melhor seus 

conhecimentos. Logo, cada professora, definiu a obra que iria explorar e desenvolver o 

projeto com suas crianças, sempre recorrendo ao objetivo maior do projeto que é o contato 

com a literatura infantil e do gosto pela leitura. 

Como vimos, selecionado na primeira etapa o livro a ser trabalhado, ficou a critério de 

cada professor a organização dos espaços e o tempo em que será desenvolvido o projeto com 

a sua turma. Planejaram as sequencias didáticas com base nos eixos de conteúdos de cada 

faixa etária.  
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E assim, após organizar o tempo e os espaços em que o projeto foi desenvolvido, 

organizamos fichas e entregue aos professores sacolas para que fossem decoradas. Essas 

sacolas serão utilizadas como sacolas de leituras para os pais. Nessa etapa, foi organizado um 

cronograma para contadores de história para as crianças, também foi realizado uma seleção de 

temas para os grupos de estudo durante o ano e  foi feito os convites para os palestrantes.  

Nessa etapa também foi pensado o cronograma com convidados para contação de histórias no 

coletivo dentro da instituição. Diante do contexto, elencamos alguns possíveis temas de 

estudo para serem abordados nos grupos de estudos (formação continuada). Ressaltamos que 

esses estudos serão direcionados ao projeto. 

Após o término das duas primeiras etapas iniciou-se a terceira etapa que é a fase de 

desenvolvimento do projeto onde foram registradas todas as atividades propostas. Essa etapa 

teve início em abril com a presença do grupo identidade que trouxe alegria para nossas 

crianças com a contação de história. Nesse mesmo mês, aconteceu o primeiro encontro dos 

grupos de estudos com a nossa ilustre contadora de história profª  Ozeny ,  falando sobre a 

Arte de contar história . Durante o mês de maio os professores orientaram os pais e os alunos 

em relação à sacola de leitura que estaria enviando para casa. Em junho, o grupo identidade 

proporcionou um novo encontro com contação de história. A partir desse mês, os professores 

começaram a mandar a sacola com um livro escolhido pelas crianças para ser lido pelos pais e 

uma ficha para que fossem fosse respondidas pelos mesmos, dando sua opinião em relação a 

esse momento de leitura com seus filhos.  

Os professores organizaram jogos, sequencias didática e mini- projetos envolvendo os 

contos infantis e para enriquecer esses momentos, as técnicas da SEMEC desenvolveram em 

mais um grupo de estudo com o tema: Sequencia didática partindo da literatura infantil. 

Após foi o momento do encerramento do projeto. A culminância foi realizada através 

das apresentações dos trabalhos realizados em sala e apreciados por todo CEI. 

Ao final do projeto, solicitamos que os professores produzissem um relato descritivo e 

reflexivo sobre sua prática e sobre o desenvolvimento do projeto. Pontuando assim, os pontos 

positivos e também negativos do trabalho. Isso para que, posteriormente possamos descrever 
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as percepções dos professores em relação ao projeto desenvolvido, refletindo também sobre 

sua prática docente. 

 

4 ERA UMA VEZ... A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE O PROJETO DE 

LEITURA 

 

O projeto de leitura – “Conte outra vez” foi muito importante tanto para as crianças 

quanto para os educadores, porque além de contribuir em todos os aspectos do 

desenvolvimento integral da criança, promoveu também a interação dos mesmos com os pais 

e com os colegas.  

Foi desenvolvido cuidadosamente, atendendo a todos os eixos norteadores da 

educação infantil. Os objetivos propostos foram atingidos com muito êxito e os resultados 

surpreendentes.  Os educadores foram grandes motivadores e mediadores, responsáveis para 

que o projeto se concretizasse e chegasse ao resultado esperado por todos. 

Como mencionado anteriormente, foi proposto aos professores a realização de um 

relato descritivo e reflexivo a partir de suas vivencias durante o desenvolvimento do projeto. 

Nesse sentido, faremos uma descrição breve dos relatos dos professores. 

Segundo o relato da professora Margarida, o referido projeto proporcionou momentos 

agradáveis em família e vem despertando cada vez mais o interesse das crianças pela leitura, 

ressaltando que gostam de levar o livro para casa e ler com os pais. Ela disse também, que: 

“Os pais estão elogiando o projeto. Um dos pais disse em um dos relatos, 
que essa iniciativa trouxe alegria, comprometimento e responsabilidade para 
que seus futuros herdeiros tenham esperança de uma vida melhor” 
(MARGARIDA). 

A professora Iris relatou que, o momento de leitura se tornou agradável, prazeroso e 

emocionante e que os pais parabenizaram por proporcionar esse momento com os filhos e que 

se repetisse por mais vezes. Disse ainda,  

“O projeto despertou nos pais a necessidade de estarem com seus filhos, por 
mais tempo, participando de perto da vida escolar dos mesmos. Esses 
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momentos revelaram as necessidades e habilidades das crianças. Segundo os 
pais, esse projeto contribuiu para unir cada vez mais, não só pais e filhos, 
mais toda a família” (IRIS).  

Para a professora Rosa: 

“[...] as crianças ficaram eufóricas com a sacola de leitura e todos queriam 
ser o primeiro. Elas sentiam satisfação em recontar as histórias lidas com os 
pais. Os relatos de familiares/ responsáveis nos registros confirmam a 
importância do momento de interação e envolvimento dos participantes, 
destacando o interesse das crianças e a capacidade de interpretar. Em alguns 
relatos, concluem que essa ação deve ser repetida com mais frequência e que 
reconhecem a importância da leitura e o momento compartilhado 
proporcionado pelo projeto” (ROSA). 

A professora Orquídea relatou que o projeto foi uma forma de interação escola- 

família, o que ficou caracterizado pelos relatos dos pais e pelo entusiasmo demonstrado pelas 

crianças. Para ela, é um projeto inovador, trazendo segurança aos alunos nos momentos de 

explorar o “Cantinho da leitura”, segundo ela, “é estimulante ver o envolvimento e a 

descontração que cada aluno demonstra ao recontar a história lida junto aos pais.” Outro 

aspecto importante observado pela professora acontece quando dois alunos relatam a leitura 

que fizeram do mesmo livro. Cada um apresenta sua versão com particularidade próprio e 

diferente sobre o assunto. 

A este respeito, Kishimoto (2010) afirma que 

A criança, mesmo pequena, sabe muitas coisas: toma decisões, escolhe o que 
quer fazer, interage com pessoas, expressa o que sabe fazer e mostra, em 
seus gestos, em um olhar, uma palavra, como é capaz de compreender o 
mundo (p. 01). 

A professora Flor relatou que sua turma do maternal I teve um envolvimento 

significativo durante o desenvolvimento do projeto. Comentou que as crianças estavam 

sempre muito participativas, adoravam os momentos de contação de histórias, ficando sempre 

atentas. Considera que foi de extrema importância o projeto “sacola de leitura: conte outra 

vez...” realizado em toda a instituição, pois essa ação possibilitou momentos de interação 
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entre pais e filho, à medida que os pais levavam para casa a sacola com o livro e faziam a 

leitura em casa para os filhos.  

Desse modo, a professora Flor menciona em seu relato descritivo:  

“Nos relatos contidos no caderno de leitura os pais relatavam o quanto esse 
projeto é importante, pois muitos deles ainda não tinham oportunizado 
momentos de leitura em casa com seus filhos” (Flor).  

Diante desse relato da professora Flor, podemos perceber que o projeto mobilizou e 

conscientizou os pais, pois eles reconheciam sua ausência no que se refere aos momentos de 

interação com seus filhos, bem como momentos de leitura. 

“O projeto de leitura, foi um incentivo para aproximar pais e filhos proporcionando 

momentos prazerosos e de entretenimento junto à família”, é o que diz a professora Alfazema, 

que , segundo ela, os pais em seus depoimentos elogiaram a sacola de leitura, pois através 

dela tiveram oportunidade de conviver e conhecer um pouquinho  mais   os  filhos e o mais 

importante, é que  o contato com o livro despertou uma nova relação com diferentes 

sentimentos  e visões de mundo, tornando as crianças mais curiosas nas descobertas de novas 

histórias. Podemos notar que nesse excerto, mais uma vez ficou confirmada a importância que 

o projeto teve na conscientização das famílias.  

Destacamos a participação da família no contexto escolar, pois consideramos que 

Educação é o conjunto de ações, processos, Influências, estruturas que 
intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupo na relação ativa 
com o ambiente natural e social, num determinado contexto de relações entre 
grupos e classes sociais (LIBÂNEO 2000, p. 22). 

O depoimento dos educadores em relação ao projeto veio consolidar a satisfação de 

todos em mais um dever cumprido e o ponto fundamental para a concretização do mesmo 

com precisão foi o compromisso, o carinho e o empenho de todos. 

Enfim, este projeto garantiu a presença da leitura na educação infantil desde o 

berçário, pois é essencial para a construção da personalidade e o desenvolvimento intelectual 
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e ético da criança como ser humano. Sendo assim, só veio engrandecer cada vez mais, o fazer 

pedagógico de cada educador. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de nossa proposta inicial de ampliar a parceria com as famílias e o incentivo 

pela leitura, percebemos que muitas são as aprendizagens e as contribuições que permearam 

todo esse processo.  

Assim, ao longo do desenvolvimento do projeto de leitura “Era uma vez...”, pudemos 

refletir e fortalecer a ideia de que cada vez mais é imprescindível a participação da família em 

meio ao contexto escolar, garantindo que a educação infantil não perca o sentido, e assim 

possamos garantir momentos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, bem como 

desmistificar a concepção assistencialista vista pela sociedade.  

Ressaltamos que por meio do contato prazeroso com a leitura as crianças puderam 

compreender que são capazes de criar, expressar seu modo de olhar o mundo a sua volta, por 

meio de situações de gestos, desenhos e/ou brinquedos.  

Assim, esperamos que as percepções/experiências aqui relatadas possam contribuir 

com a educação, com os profissionais que atuam diretamente com as crianças pequenas, 

mostrando que mesmo em meio aos desafios e dificuldades que nós, profissionais da 

educação nos deparamos, ainda é possível contribuir para que a educação infantil seja vista e 

compreendida pelos familiares como uma etapa importante do desenvolvimento da criança, 

mostrando que podemos criar situações de aprendizagens significativas.   

Também mostrar aos/as profissionais da educação, possibilidades de articulações entre 

espaço escolar e família, bem como demonstrar a importância das situações de leitura, de 

modo que se tornem cada vez mais prazerosas à própria criança, construindo em si um 

significado real de prazer e aprendizado. 
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RESUMO: O artigo tem o objetivo de apresentar os dados levantados em uma proposta de 

atividade final na disciplina de História Oral no Programa de Pós-Graduação da Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD). Cabe destacar que as autoras participam do mesmo 

projeto de pesquisa320 e as entrevistas foram realizadas visando identificar e compreender 

experiências de professores que trabalharam com a infância no período de 1970321 a 2010.  A 

metodologia se constitui de estudos acerca da infância, formação docente, bem como das 

perspectivas teóricas da História Oral temática, sendo que as entrevistas foram analisadas a 

luz do referencial teórico de Norbert Elias. Compreendemos que os professores que aqui 

estavam vem originários de outras regiões e eles também efetuam suas carreiras se 

estabelecendo e contribuindo para a educação da infância desta região.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Profissão Docente. História Oral. História da Educação. Professores 

de Criança. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

“A História Oral não é menos, nem mais é outra possibilidade [...]
322

”  
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 Professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Doutoranda em Educação pela Universidade 

Federal da Grande Dourados. Membro do Grupo de Pesquisa Educação e Processo Civilizador (GPEPC). E-

mail: larissa.montiel@ufms.br/larissawtmontiel@hotmail.com; 
320

 Projeto: Trajetórias docentes na Educação Infantil: pesquisas em escolas públicas de Mato Grosso do Sul 

(FUNDECT/CAPES). 
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 Em 1970 o Estado ainda era Mato Grosso, somente em 1977 é que houve a divisão entre Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, mas optamos por considerar no trabalho a referência de Mato Grosso do Sul, visto que os relatos 

vão para além do período de Mato Grosso uno .  
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 Relatos do Professor Ademilson Paes de anotações em sala na disciplina História Oral e Educação no 

programa de Pós-Graduação em Educação -UFGD, 2017. 
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Diante da afirmativa do professor Ademilson Paes citado na epígrafe acima, este 

artigo tem o objetivo de apresentar os dados levantados em uma atividade final proposta na 

disciplina de História Oral no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD), a nível de Mestrado e Doutorado, onde realizamos a experiência 

de entrevista com professores na região de Naviraí/Itaquirai/Iguatemi em Mato Grosso do Sul. 

As entrevistas foram realizadas visando identificar e compreender experiências de professores 

que trabalharam com a infância no período de 1970 a 2010.  A metodologia se constitui de 

estudos acerca da infância, formação docente, bem como das perspectivas teóricas da História 

Oral temática, sendo que as entrevistas foram analisadas a luz do referencial teórico de 

Norbert Elias. 

Desta forma, é possível dizer que, a trajetória profissional de um professor não é um 

processo linear, estão envolvidos avanços, retrocessos, rupturas e continuações. Por isso, ao 

falar sobre professores é preciso lembrar que se trata de um ser humano, é mais do que 

simplesmente quem alfabetiza ou ensina a contar. Ele possui origem, formação familiar, 

valores, crenças e princípios. Suas trajetórias de vida e acadêmica, são referências 

significativas para do processo constitutivo da profissionalidade docente. O professor é 

influenciado pelas relações que o cercam, que consequentemente intervém na constituição do 

outro. O conceito elisiano de interdependência nos ajuda a compreender essa perspectiva:  

 

[...] planos e ações, impulsos emocionais e racionais de pessoas isoladas 

constantemente se entrelaçam de modo amistoso ou hostil. Esse tecido 

básico, resultante de muitos planos e ações isolados, podem dar origem a 

mudanças e modelos que nenhuma pessoa isolada planejou ou criou. Dessa 

interdependência de pessoas surge uma ordem sui-generis, uma ordem mais 

irresistível e mais forte do que a vontade e a razão das pessoas isoladas que a 

compõem. É essa ordem de impulsos e anelos humanos entrelaçados, essa 

ordem social, que determina o curso da mudança histórica, e que subjaz ao 

processo civilizador (ELIAS, 1993, p. 194). 

 

 Na concepção de Norbert Elias, estamos envoltos em uma rede de ações que ligam um 

indivíduo ao outro, pelas próprias relações de dependência entre eles, em uma complexa 
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trama de relações, ou seja, existe um processo de interdependência entre os indivíduos. As 

relações de interdependências geram as configurações, que são grupos de pessoas com 

vínculos específicos e móveis. Esse padrão pode ser aplicado a pequenos ou grandes grupos 

como os professores de uma escola ou os indivíduos que compõe um país (ELIAS, 2005). 

Mergulhados nessa rede de interdependência, estudar as trajetórias de professores, 

pode colaborar e estimular a reflexão e contribui para reconstrução da história da prática 

docente.  

Temos a consciência, portanto, que a investigação sobre a formação docente, 

necessita de novos rumos. Necessita com urgência de ‘alicerçar-se numa 

reflexão na prática e sobre a prática, através das dinâmicas de investigação-

ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de que os 

professores são portadores e intimamente ligados com as práticas educativas. 

É através dessa dinâmica que será eventualmente possível construir novos 

quadros teóricos de referência articulando harmoniosamente saberes 

acadêmicos com as epistemologias das práticas docentes’ (NÓVOA, 1991, 

p.64). 

 

Acreditamos que pelos relatos dos professores podemos compreender um viés da 

história do atendimento da infância da região sul de Mato Grosso do Sul. 

 

2 O TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA: O MÉTODO HISTÓRIA ORAL 

(HO) E A TÉCNICA DA ENTREVISTA 

 

O processo da trajetória docente de professores da infância possibilita verificar como 

os indivíduos estão imbricados em uma “teia” de acontecimentos individuais e sociais.   

Assim, não procuramos na sociedade os fenômenos como “coisas”, estáticas e não-mutáveis, 

mas, percebemos que a sociedade se constitui de relações entre indivíduos e, somos 

indivíduos que se aproximam e se distanciam conforme o jogo de interesses e necessidades, 

“somos nós próprios um ser entre os outros” (ELIAS, 2005, p. 13).  

Assim podemos considerar que a teoria dos processos de civilização proposta por 

Elias, baseia-se na defesa de que, a transformação ocorrida na estrutura da personalidade do 
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ser individual (psicogênese) produz uma série de transformações que ocorrem constantemente 

nas estruturas das sociedades (sociogênese), especialmente nas relações sociais, produzem 

alterações nas estruturas de seres individuas que as compõe. Deste modo, a constituição de 

uma “sociedade de indivíduos” a partir da educação dos seus grupos, em diferentes períodos 

da vida humana, pode ser a chave para entender o processo civilizatório. Assim, este trabalho 

procura aproximar o indivíduo da pesquisa, trazer a empiria dos relatos orais para o centro do 

processo de construção da pesquisa, e verificar os indícios ou as pistas (GINZBURG,1989) deixadas 

pelo passado que possam auxiliar na construção do presente.  

Sarat e Santos (2010) apontam que a história oral é uma possibilidade metodológica 

utilizada frequentemente, porém como ainda é nova na inserção da história e afirmam que 

dentro da academia ela não possui muitos adeptos, diferente de outras fontes e foi introduzida 

muito recentemente, por isso nem sempre teve dentro da academia grandes recursos teóricos 

metodológicos, e indica ainda que a mesma ficou por um longo período excluída da 

historiografia.  

 

 [...] como uma metodologia ou método de pesquisa que utiliza a técnica da 
entrevista para registrar as narrativas das experiências das pessoas, histórias 
que há muito as pessoas sabiam e contavam, mas que estavam à margem da 
documentação produzida pela História Oficial (SARAT; SANTOS, 2010, p. 
51). 
 

 Desse modo, ao longo de muitas décadas a História Oral - HO, passou por diversos 

dilemas entre os pesquisadores/historiadores até chegar a sua estrutura reconhecida como 

metodologia de história oral propriamente dita. E mesmo assim com o seu reconhecimento, 

sabemos que ainda hoje existem conflitos no campo científico quando se refere a este tipo de 

trabalho. Meihy (2006) diz que, discussões acerca do status da história oral é necessário, e 

cada vez mais encontramos pessoas com interesse ao tema, e nos processos de mudança da 

história oral, é imprescindível o esforço que os pesquisadores da área tem para divulgá- la. 

A história oral pode ser empregada em diversas disciplinas das ciências 
humanas e tem relação estreita com categorias como biografias, tradição 
oral, memória, linguagem falada, métodos qualitativos etc. Dependendo da 
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orientação do trabalho, pode ser definida como método de investigação 
científica, como fonte de pesquisa, ou ainda como técnica de produção e 
tratamento de depoimentos gravados (ALBERTI, 2011, p. 24). 

Consideramos que a HO pode ser compreendida como uma técnica, mas é muito mais 

do que do que isso, pois tem a capacidade de chegar aonde muitas vezes outra metodologia 

não consegue alcançar, além disso, tem como característica a valorização do sujeito e sua 

história.  

Nessa perspectiva, “a história oral, enquanto método e prática no campo de 

conhecimento histórico, reconhece que a trajetória dos indivíduos e dos grupos merecem ser 

ouvidas, também as especificidades de cada sociedade devem ser conhecidas e respeitadas” 

(MATOS; SENNA, 2011, p. 107). A HO pode ser entendida como um método que usa 

entrevista como um instrumento para fazer registros das narrativas de experiências de 

indivíduos.  

 

A História Oral é um campo de trabalho e uma metodologia que tem uma 
história e algumas genealogias místicas; que ela se caracteriza  pela 
interdisciplinaridade e pelas muitas possibilidades de emprego, desde a 
política, passando pela história dos movimentos sociais, pela história de 
trabalhadores , de instituições, até a história da memória, por exemplo, que  
ela se insere no campo da história presente; que está intimamente ligada às 
noções de biografia e história de vida; que a fonte oral tem especificidades 
que a diferenciam de outras fontes históricas, e assim por diante (ALBERTI, 

1997, p. 218). 
 

“Essa riqueza da história oral está evidentemente relacionada ao fato de ela permitir o 

conhecimento de experiências e modos de vida de diferentes grupos sociais” (ALBERTI, 

2011, p. 166).  

Trabalhar com a história oral torna-se possibilidade de ouvir não somente 
minorias, mas valorizar todos aqueles que estejam representados nas 
pesquisas e investigações, valorizando vozes de pessoas, trajetórias de vida, 
memórias, biografias histórias que possam dar respostas aos nossos 
questionamentos. Este é um dos desafios dos historiadores orais (SARAT; 
SANTOS, 2010, p. 50-51). 
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Assim, as contribuições teóricas e metodológicas da HO, se apresentam como uma 

das ferramentas riquíssimas que podem auxiliar na compreensão do processo de 

desenvolvimento da sociedade a partir de histórias de indivíduos que nela vivem.  

A história busca produzir um conhecimento racional, uma análise crítica 
através de uma exposição lógica dos acontecimentos e vidas do passado. A 
memória é também uma construção do passado, mas pautado em emoções e 
vivências; é flexível, e os eventos são lembrados à luz da experiência 
subsequente e das necessidades do presente (FERREIRA, 2002, p. 321). 

Nesse viés, a memória se mostra como nascente que faz minar histórias relevantes 

para trazer à tona tudo aquilo que é considerado fundamental para o entrevistado. “A memória 

por sua vez, como forma de conhecimento e como experiência, é um caminho possível para 

que os sujeitos percorram a temporalidade de suas vidas” (DELGADO, 2003, p. 16).  

As narrativas por meio da oralidade permitem um diálogo que versa sistematizar 

histórias de pessoas que às vezes nunca foram reveladas, mas que possuem grande relevância 

para o campo científico. A memória é um elemento essencial no trabalho com HO sendo, 

individual ou coletiva permite a atualização da realidade tornando possível o entendimento de 

transformações ocorridas na sociedade. 

Com isso, as “fontes orais conta-nos não apenas o que o povo fez, mas o que o povo 

queria fazer, o que acreditava está fazendo e o que agora pensa que fez” (PORTELLI, 1997, 

p. 231). As pessoas se sentem importantes ao contar suas histórias, pois alguém lhe está dando 

atenção e ouvindo tudo o que às vezes queria dizer, mas não teve um momento oportuno para 

tal, e assim, a história oral aparece como um meio que abre caminhos para a revelação de 

histórias que são relevantes tanto para quem conta como para quem ouve. 

 Porém, o método de HO se distingue dos demais pelas formas mais próximas entre 

aquele que faz a entrevista e aquele que é entrevistado, havendo um diálogo mais espontâneo 

entre ambos. Segundo Ferreira e Amado (2001) na história oral existe documentos que 

possuem características únicas e que são resultado de um diálogo entre o entrevistador e o 

entrevistado, entre o sujeito e o objeto que é estudado, e é isso que revela ao historiador ao 
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afastamento de interpretações fundadas, tendo assim uma rígida separação entre sujeito e 

objeto de pesquisa, buscando diferentes caminhos de interpretação. 

Considera-se que investigações realizadas com a história oral têm suas características 

próprias. No entanto, deve ficar claro que ao trabalhar com fontes orais, como qualquer outra 

fonte, não estaremos mais buscando alcançar e apresentar o passado como verdade absoluta. 

Também não será o foco de nossas preocupações a confiabilidade de tais fontes. Isso pertence 

a outros paradigmas historicistas. Por outro lado, isso não significa que um historiador que se 

utilize da história oral não deva redobrar cuidados, elencando critérios e definindo caminhos 

para uma análise complexa de suas fontes. Nessa perspectiva, Thompson (2002, p. 17), 

corrobora com a discussão quando destaca que: 

 

[...] a história oral pode dar grande contribuição para o resgate da memória 
nacional, mostrando-se um método bastante promissor para a realização de 
pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e 
espacial, como também descobrir e valorizar a memória do homem. A 
memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência 
dos fatos coletivos. 

 
Desse modo notamos o quão importante é a valorização do indivíduo e suas fontes 

orais, com seus relatos, contos e perspectivas diferentes, apresentando seu ponto de vista e 

como corrobora para a pesquisa etnográfica, pois exige uma ampliação de novas 

interpretações no cenário da história. Sendo assim, quando trabalhamos com pesquisas em 

História da Educação não buscamos alcançar verdades absolutas em nossas pesquisas acerca 

do passado, mas sim indícios de fatos que aconteceram em um tempo passado, a fim de 

compreendermos os acontecimentos ocorridos ao longo da história. 

 

3 OS PROFESSORES E O INÍCIO DE SUAS TRAJETÓRIAS DOCENTES  

 

Utilizamos como fonte os relatos de professores das experiências de um passado 

recente, trilhando os caminhos percorridos e resinificados. O lembrar nos possibilita 

enriquecer nossas vivências dando cor, profundidade e significado, armazena um pouco de 
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tudo que foi vivido, experimentado. Dados, sensações, sentimentos e saberes estão aí 

guardados, segundo um código de acesso próprio e quase desconhecido do indivíduo que 

lembra (CUNHA, 1997). 

Significa dizer que a constituição do ser professor resulta duas diferentes 

configurações nas quais ele está imerso. As pessoas modelam suas ideias a partir de todas as 

suas experiências e essencialmente, das experiências que tiveram no interior de seu próprio 

grupo (HUNGER et.al, 2011). 

A conversa/entrevista se deu em uma única sessão sendo usado como instrumento de 

pesquisa um roteiro da entrevista semiestruturada. O relato oral foi guiado pelo interesse dos 

pesquisadores em conhecer o que os professores tinham a dizer sobre o início de sua profissão 

docente. Os indivíduos entrevistados na pesquisa foram três professores que atuaram com 

crianças na região de Naviraí, Iguatemi e Itaquiraí em Mato Grosso do Sul.  

O professor Derci, iniciou a sua trajetória docente no ano de 1977, na cidade de 

Iguatemi, localizada no extremo sul do estado de Mato Grosso do Sul na fronteira com o 

Paraguai e jubilou, ocupando cargo de direção, no município de Naviraí em 2010.  Sua 

infância foi na cidade de Nhandeara em São Paulo, sua mãe biológica faleceu quando ele 

nasceu e o menino foi adotado por um casal que teve mais cinco filhos, nesse município ele 

cursa o primário em escola rural e o colegial na cidade. Em busca de melhores condições de 

trabalho a família migra para o estado do Paraná, seu pai vai trabalhar com serraria e o então 

rapaz vai estudar o ensino médio profissionalizante no curso de magistério. 

A professora Amélia, hoje com sessenta e seis anos, professora durante sua vida 

profissional, aposentada após vinte e cinco anos de docência e convidada a ser coordenadora 

administrativa da primeira creche de Naviraí, Mato Grosso do Sul, onde trabalhou por nove 

anos323.  Amélia chega a Naviraí em meados de 1971 recém-formada normalista vindo de 

Presidente Bernardes, São Paulo, solteira, para trabalhar como professora nesta região, pois 

segundo ela: “meus irmãos falavam, aqui não tem professor”.  

                                                                 
323

 Amélia exerceu a função de coordenadora do Centro Integrado de Educação de Naviraí Maria José da Silva 

Cançado mesmo depois que a gerência de Educação assume a gestão, aproximadamente entre os anos de 1997 a 

2006.  
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Quando eu comecei, eu tinha feito a escola normal, eu fiz a escola normal e 
eu morava em Presidente Bernardes, no estado de São Paulo, e lá eu não 
tinha mais vaga, sabe, estava lotado de professores, aí você teria que ir para 
zona rural, aquela coisa toda. E daí como eu já tinha meus irmãos que já 
moravam aqui e eram professores, eu estava com diploma da escola normal 
da época, daí eu vim para cá, eu vim para cá para dar aula. Não foi nem 
escolha, foi a opção que eu tive na época. Não foi porque eu escolhi, aí vou 
ser professora, na época (AMÉLIA, 2017). 

 

A professora Lara tem quarenta e nove anos nasceu em Ribas do Rio Pardo (MT). Na 

infância perdeu a mãe, a partir de então, viveu com o pai que era militar e sua única irmã 

caçula. Aos 18 anos se casou e tem 02 filhos, seu esposo também é professor. Atualmente, 

Lara mora no município de Itaquiraí/MS em um assentamento rural, onde trabalha em uma 

instituição que atende crianças da educação pré-escolar até o Ensino Médio. Lara é formada 

em Ciências Contábeis e Normal Superior. Ela mencionou que a princípio não queria ser 

professora, estudou para atuar na docência, devido à insistência do pai, que para ele toda 

mulher deveria ser professora. Portanto, Lara relatou que hoje ama o que faz, e que acatar a 

vontade do pai foi à coisa certa, pois se identifica como professora e gosta muito de trabalhar 

com crianças. Destacou também que sua única profissão foi e é a de docente. 

 Ela ingressou na docência com 28 anos em 1997, quando se mudou de 

Dourados/MS para Itaquirai/MS, ao se deparar com a falta de professores na região que se 

concentrava um acampamento que estava em busca de ganhar terra do governo. Assim, a 

professora Lara nos conta sobre suas primeiras práticas profissionais: “[...] minha primeira 

turma foi a Educação Infantil [...], aí foi quando eu iniciei em 1997, onde a gente trabalhou 

com várias turmas né! Alfabetizei os meus dois filhos [...]” (Lara, 2017). 

Derci narra uma história semelhante: 

 
Não foi uma escolha, na época só tinha o magistério para cursar, eu entrei 
e daí três meses inauguraram a escola de contabilidade, quem queria passar 
do magistério para contabilidade podia mudar, mas eu falei: Não! Eu faço 
de manhã o magistério e matriculei à noite no “contador”, e durante o 
período que ficava vago eu ajudava na serraria, no escritório (DERCI, 
2017). 
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Mesmo cursando o magistério ou Normal Superior, Derci e Lara decidem se cursar 

contabilidade. Em um período de valorização da educação tecnicista, o Ensino Técnico 

Profissional Contábil adquiriu forma com a promulgação do Decreto-Lei nº 6.141/43 

(BRASIL, 1943). A legislação em acordo com a intenção proposta pelo governo da época, 

para essa modalidade educacional, tinha o objetivo de formar profissionais capacitados para o 

desempenho das atividades direcionadas ao comércio, habilitados para efetuar transações 

financeiras, tal como exercer funções de caráter administrativo acerca dos negócios. 

Nesse período algumas iniciativas foram tomadas para a profissionalização dos (as) 

professores (as) entre eles os cursos “Normal de Férias” (PIACENTINI, 2015), o professor 

Derci trabalhou em um desses cursos e apresenta um quadro interessante que representa bem 

a mudança nas configurações: “A diretora era mulher, a vice-diretora e não tinha magistério, 

nem nada, aí quando inaugurou essa escola veio  com o curso do magistério, e eu fui dar 

aula no magistério para elas, porque elas foram atrás para querer formar a tirar o 

magistério” (DERCI, 2017). 

Os professores relatam sobre as dificuldades encontradas aqui na região no início da 

docência. Como aponta Amélia (2017) 

 

Aí quando eu vim para cá, os novatos pegavam o que, sobrava o que, que 
sala de aula que sobrava para os novatos? Primeiro ano, (risadas), primeiro 
ano, aí eu comecei com primeiro ano, e fui me especializando e correndo 
atrás, sabendo, procurando sabe, procurando e tentando né? Porque a 
gente, nós tínhamos uma coordenadora na escola, mas ela nunca tinha dado 
aula para o primeiro ano, nunca tinha passado por uma sala de primeiro 
ano, assim pouca coisa ela poderia transmitir para gente também, né. E a 
gente viu que na prática, lógico, é bem mais complicado mesmo. Mas aí a 
gente procurava recurso próprio. Sabe, eu ia para Presidente Bernardes, 
como eu estava na sala do primeiro ano, quando eu aí para escola, para lá 
...eu procurava conversar com professoras do primeiro ano, era minha 
busca, meu recuso era o recurso que eu tinha, procurava ir atrás de 
professoras do primeiro ano, pegava caderninho de crianças de ano 
anterior, inclusive peguei o caderninho de uma aluna do ano anterior de 
uma amiga minha que tinha uma irmãzinha, sabe. E justo naquele ano que 
eu vim ela estava no primeiro ano, aí catando os caderninhos e era o que eu 
tinha, e era o que eu buscava, e eu encontrava era isso porquê 
coordenadora pedagógica a gente não tinha coordenadora pedagógica a 
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gente que tinha que se virar e eu me virava, meus recursos pedagógicos 
eram esses. 

Lara também destaca que no início da carreira foi muito difícil: 

As dificuldades eram muito grandes desde material pedagógico a gente não 
tinha, contava com algumas doações do Estado, a gente recebia também os 
muitos materiais das escolas de Naviraí até mesmo do Banco do Brasil, que 
foi o que ajudou, eu não tinha experiência né! Então não foi fácil. [...] A 
gente contou com muito apoio de fórum de universidade de Campo Grande, 
onde o MST trazia os professores que vinham e explicam davam apoio, 

depois davam cursos [...]. (Lara, 2017). 

 
Na configuração escolar em que Derci esteve envolvido no início da sua carreira as 

práticas cotidianas sociais de um professor homem refletiam a interdependência nas relações 

da educação das crianças. 

  

O primeiro ano foi bem difícil, você é acostumado de um jeito e aí aquela 

molecada[…]no primeiro ano trabalhei segunda série, na época crianças 

com oito anos, nove anos e você pegava praticamente analfabeto, 

começando nas letras, tinha aluno que não sabia nada, você sai de um 

negócio, eu trabalhava em gráfica e ir para uma sala de aula  e lidar com 

criança, é difícil! A criança você tem que ter um jogo de cintura para tratar 

dela, é pequena (DERCI, 2017). 

 

A literatura sobre o início da profissão docente caracteriza esse tempo como 

traumático, marcado por aprendizagens intensas. Huberman (1995) afirma que nesse período 

o professor se defronta com dois sentimentos: o da sobrevivência, que se caracteriza pela luta 

em não desistir da profissão, ao se deparar com todas as adversidades; e o da descoberta, que 

se caracteriza pelo fato de sentir-se um profissional, de descobrir-se enquanto profissional. 

Segundo Huberman é o sentimento de descoberta que permite a permanência do professor na 

profissão, superando o sentimento de sobrevivência.  

De acordo com Furtado e Moreira, a carência de formação adequada para atuação 

docente nas áreas rurais era um entrave em todo o estado de Mato Grosso, em especial na 

região Sul e era agravado visto esses professores (as) atuarem em especial com as classes de 

1ª serie (FURTADO; MOREIRA, 2015). Tratando-se da zona rural, o recrutamento era feito, 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 840 

geralmente, entre os próprios moradores da localidade. As pessoas que eram consideradas 

letradas pelos habitantes daquela região podiam exercer o cargo de professor.  

As dificuldades encontradas no início da carreira docente na região sul de Mato 

Grosso do Sul, foi um grande desafio para os professores que aqui se estabeleceram. A 

professora Lara aponta que mais do que professor sua função na instituição era muito ampla: 

“[...] A gente tinha mais do que a função de dar aula, a gente
324

 que 
coordenava tudo, e éramos voluntários, porque não éramos do município, 
podíamos mudar a qualquer momento de um lugar para outro como 
acampados. Aí em 2000, com a abertura do assentamento

325
, a gente passou 

a ser contratado pelo município definitivamente” (Lara, 2017). 
 

Desta maneira, podemos verificar que as condições de exercício da docência não foi 

uma tarefa fácil para os professores. Sua trajetória representa a sua forma de ser e estar no 

mundo, contudo, a sociedade não existe sem indivíduos bem como os indivíduos não existem 

sem sociedade (ELIAS, 1994), e a realização do indivíduo resulta em desenvolvimento 

profissional e organizacional, pois reflete, em suas ações e relações, as concepções de toda 

uma sociedade.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos considerar que os relatos orais, traçam a trajetória do atendimento da 

criança pequena na região sul de Mato Grosso do Sul, mais especificamente na região de 

Naviraí, Iguatemi e Itaquiraí. Este artigo é o primeiro exercício de aproximação de nosso 

objeto de pesquisa e possibilitou uma experiência muito interessante de utilização da técnica 

de entrevista com professores da infância. 

Assim cabe salientar que a disciplina de História Oral aproximou as autoras deste 

trabalho de uma perspectiva de método de pesquisa, construindo um referencial teórico e 

metodológico aproximando o sujeito pesquisado do sujeito pesquisador.   

                                                                 
324

 Ela se refere “a gente coordenava tudo”, por ter sido ela e seu esposo que estavam à frente da escola, dando 

aula e organizando para que a instituição no acampamento se firmasse. 
325

 Assentamento Tamakavi, município de Itaquiraí/MS. 
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A pesquisa aqui apresentada possibilita reflexões da história oral, que auxiliaram no 

registro, no arquivamento e na divulgação dos relatos dos professores. Sua história contada 

possibilita perceber os avanços e recuos da história da docência com professores de crianças.  

Apresentando os relatos orais dos professores é possível perceber as dificuldades do 

início da carreira docente na região e também verificar que suas atividades iam além da 

atividade de ensinar e aprender, como por exemplo produzir materiais pedagógicos e 

coordenar assim como, a escolha de sua profissão foi devido a uma necessidade financeira e 

também local por possuírem formação adequada naquele contexto social.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEITURA ACADÊMICA NO CURSO DE 
PEDAGOGIA (UFMS/CPNV): NOTAS SOBRE INTERESSE E ACESSO 

A LIVROS 
 

Juliana Aparecida Venturine (UFMS)326 
Vivianny Bessão de Assis (UFMS)327 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Descrevemos neste resumo expandido os dados de uma pesquisa que buscou analisar 

o interesse pela leitura e acesso a livros fora do ambiente da Universidade, dos acadêmicos do 

primeiro e sétimo semestres do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul (UFMS), do campus de Naviraí-MS (CPNV), no ano de 2017. 

A metodologia presente neste artigo foi constituída a partir de uma pesquisa 

bibliográfica e também de uma pesquisa de campo com os alunos iniciantes e concluintes do 

curso de Pedagogia da UFMS, campus de Naviraí-MS. Por meio deste estudo tem sido 

possível refletir à respeito da importância da leitura para a vida individual e social do ser 

humano, a importância do incentivo do professor leitor desde a educação básica até o ensino 

superior, resultando em uma formação acadêmica de qualidade como futuros profissionais da 

Educação. 

Acreditamos na importância do estudo deste tema, pois a leitura é uma das formas 

mais eficazes de adquirir conhecimentos e desenvolver o intelecto. Através do hábito de ler, 

estimulamos o bom funcionamento de nossa memória, do raciocínio, aprimoramos nossa 

capacidade interpretativa e desenvolvemos nosso vocabulário, o que se torna essencial e 

indissociável da capacidade de escrever bem. 

                                                                 
326 Acadêmica do 8° semestre do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 

UFMS/Campus de Naviraí , e-mail:  venturini-juliana@hotmail.com 
327 Doutora em Educação, professora adjunta do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul –  UFMS/Campus de Naviraí, e-mail: viviannybessao@gmail.com 
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A necessidade de conhecer e explorar estes aspectos surgiu ainda a partir da 

participação no Grupo de pesquisa história do ensino de língua, literatura e matemática – 

GPHELLIM/UFMS/CNPQ – em que, enquanto acadêmica e professora do curso de 

Pedagogia, notamos a necessidade de aprofundar estudos e reflexões sobre os problemas do 

hábito de leitura dos alunos no ensino superior, como também questões ligadas à formação do 

professor iniciante no curso de Pedagogia. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foi investigado o interesse pela leitura dos acadêmicos por meio da 

primeira questão, na qual podemos analisar as respostas conforme a tabela a baixo: 

 

Tabela 1: Respostas à pergunta “Vocês gosta de ler?” das turmas do primeiro e do sétimo semestre do 

curso de Pedagogia da UFMS/CPNV. 

Respostas da questão “Você gosta de ler?”. 

 Não Sim Muito Pouco Raramente 

Alunos do 1° semestre 05 18 02 14 02 

Alunos do 7° semestre - 11 02 13 - 

 Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 

Conforme podemos observar nos dados descritos na tabela, fica evidente como 

ambas as turmas possuem características diferentes no quesito quanto ao interesse pela leitura. 

Na turma do primeiro semestre cinco alunos declararam “não” gostar de ler, na turma do 

sétimo semestre não houve nenhum acadêmico. 

Em relação a resposta “sim”, houve 18 questionários respondidos no primeiro 

semestre, em uma turma de 41 alunos e 11 respostas no sétimo semestre, em um turma com 

26 alunos. Desse modo, é possível que em ambos os casos menos da metade dos alunos dizem 

“gostar” de ler. Em ambas as turmas, houve apenas dois acadêmicos que responderam gostar 
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“muito” de ler. As respostas para a opção gostar “pouco” de ler praticamente se igualaram nas 

duas salas com 14 respondentes do primeiro semestre e 13 respondentes do sétimo semestre.  

Essas respostas são interessantes para análise, visto que com o ingresso no nível 

superior o aluno precisa atender a uma rotina de estudos comprometida com sua formação 

profissional, como também uma carga de conhecimentos científicos voltados para sua área de 

atuação, conhecimento esse muitas vezes adquirido por meio de estudos que requerem a busca 

em pesquisas mais aprofundadas sobre a temática. 

Como salienta Pacifico (2011, p. 05): 

 

[a] leitura é algo fundamental para a formação social e cognitiva dos estudantes 

universitários em futuros profissionais. No contexto universitário a atividade de 

leitura corresponde a importante parte do aprendizado, entretanto este só pode ser 

efetivo se houver condições que possibilitem o estudo e a compreensão do conteúdo 

lido. Deste modo o estudante precisa avaliar e modificar comportamentos 

inadequados, instalando comportamentos que favoreçam a aquisição de novos 

conhecimentos.  

A leitura crítica juntamente com o interesse e o acesso a livros formam o conjunto 

perfeito para a aquisição do conhecimento no ensino superior, contribuindo para a autonomia 

intelectual dos acadêmicos. Silva e Nascimento (2011, p.395) enfatizam que “[...] não basta 

apenas ler, mas é importante analisar, interpretar, conhecer para agregar valor à atividade ou 

necessidade que se tem”, o que deixa claro a autonomia dos acadêmicos em selecionar seus 

textos e materiais de estudos além dos disponibilizados nas disciplinas, e que agreguem 

conhecimentos ao seu intelecto e contribuam para sanar as dificuldades que possam ter. 

As autoras Silva e Nascimento (2011, p.392) ressaltam ainda que “[...] a sociedade 

atual caracteriza-se pela busca da informação e do conhecimento. A educação dos indivíduos 

precisa enfatizar a leitura como via de inclusão social e de melhoria para a sua formação”. 

Acompanhando a ideia de Bamberger (2002 p.32) “a leitura suscita a necessidade de 

familiarizar-se com o mundo, enriquecer as próprias ideias e ter experiências intelectuais, o 

resultado é a formação de uma filosofia da vida, compreensão do mundo que nos rodeia”.  
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Quando questionados quanto ao acesso a livros fora do ambiente acadêmicos os 

alunos do primeiro e sétimo semestres responderam: 

Tabela 2: Respostas à pergunta “Você possui acesso a livros fora do ambiente acadêmico?” das turmas 

do primeiro e do sétimo semestre do curso de Pedagogia da UFMS/CPNV 

Respostas da questão “Você possui acesso a livros fora do ambiente acadêmico?”. 

 Sim Não Raramente Frequentemente 

Alunos do 1° semestre 23 05 08 05 

Alunos do 7° semestre 17 03 06 - 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 

 

Por meio da Tabela 2, é possível observar que na turma do primeiro semestre, 22 

alunos dos 41, dizem possuir acesso a livros fora do ambiente acadêmico, cinco dizem “não” 

ter acesso, oito “raramente” e cinco “frequentemente” têm acesso.   

Já na turma do sétimo semestre, 17 alunos dos 26 responderam “sim”, três disseram 

que “não” e seis que “raramente” tinham acesso a livros. Assim, foi possível identificar que a 

maioria dos alunos tem acesso a livros fora do ambiente universitário. Diante disso, buscamos 

compreender onde e como os alunos encontravam esses livros. 

A questão seguinte indaga a respeito do local e/ou meios que os alunos encontram 

para localizar os livros fora do ambiente acadêmico, as respostas foram: 

Tabela 3: Respostas à pergunta “Onde você encontra esses livros?” das turmas do primeiro e do sétimo 

semestre do curso de Pedagogia da UFMS/CPNV. 

Respostas da questão “Onde você encontra esses livros?”. 

Respostas 

 

 

 

Alunos do 1° semestre 

Biblioteca pública; 12 
Compro na internet; 3 

Pego emprestado com amigos, parentes e professores; 2 
Internet, online; 9 
Em casa; 4 
Igreja; 2 

 

 

Biblioteca pública; 6 
Em casa; 3 
Pego emprestado com amigos; 2 

Compro ou troco com familiares ou amigos; 5 
Igreja; 1 
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Alunos do 7° semestre Internet, ebook; 4 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 

 

Analisando os dados percebemos que na turma do primeiro semestre os alunos que 

na questão anterior responderam “não” ou “raramente” quanto ao acesso a livros fora do 

ambiente acadêmico, não responderam essa questão, neste caso, apenas 32 alunos 

responderam essa pergunta. Caso semelhante ocorreu na sala do sétimo semestre os alunos 

que responderam “não” também deixaram essa questão em branco, neste caso apenas 21 

preencheram com suas respostas.  

Diversos fatores podem ser analisados, destacamos os dois mais respondidos, como a 

grande procura por bibliotecas públicas, pois em ambas as turmas foi um desses quesitos, com 

isso frisamos a importância desta instituição como promotora de acesso a livros de forma 

acessível e possível a todos.  

O segundo local mais mencionado pelos respondentes foi a leitura pela internet, no 

primeiro semestre nove alunos costumam acessar livros online, já na turma do sétimo 

semestre quatro alunos responderam que realizam buscas na internet para acessar ebooks, 

além de trocarem com familiares e amigos. 

Correlacionando o interesse a leitura dos acadêmicos, buscamos investigar se na 

família possuíam pessoas que gostavam de ler: 

Tabela 4: Respostas à pergunta “Em sua família há pessoas que gostam de ler?” das turmas do primeiro 

e do sétimo semestre do curso de Pedagogia da UFMS/CPNV. 

Respostas da questão “Em sua família há pessoas que gostam de ler?”  

 Sim Não Raramente Frequentemente Não sei 

responder 

 

Alunos do 1° semestre 

20 3 11 2 5 

 

Alunos do 7° semestre 

12 4 8 1 1 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 
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De acordo com a Tabela 4, no primeiro semestre, 20 respondentes disseram que em 

suas famílias há pessoas que gostam de ler, e duas que “frequentemente” gostam. No entanto, 

se somadas as respostas de “não”, “raramente” e “não sei responder”, chegamos ao total de 19 

respondentes, ou seja, metade dos alunos participantes da pesquisa. 

O mesmo ocorre com a turma do sétimo semestre, pois 13 alunos responderam que 

“sim” e “frequentemente” observam que seus familiares gostam de ler, no entanto, se somadas 

as demais respostas obtemos a equivalência de 13 alunos que apontam o fato de suas famílias 

não gostarem ou não terem o hábito de ler em casa.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por se tratar de uma pesquisa que está em andamento, e os resultados descritos e 

analisados são parciais.  

Percebemos a importância da família como influenciadora na criação do hábito de 

leitura visto que no processo de formação, os incentivos dos os professores e da família 

contribuem para o desenvolvimento do individuo. No caso da família por ser o primeiro meio 

social na qual a pessoa tem contato, determinados hábitos e estímulos favorecem no 

crescimento ao longo da vida a construção de ideias voltadas para a valorização da leitura, 

que por sua vez é capaz ampliar horizontes e modificar uma sociedade. 

O público alvo pesquisado demonstrou por meio dos dados que apesar de não 

fazerem parte de uma família com hábitos frequentes de leitura, ainda sim se interessam pela 

leitura e possuem acesso a livros fora do ambiente acadêmico. 

Em uma sociedade caracterizada pela busca de conhecimentos, a Universidade 

assume o papel de desenvolver o interesse e influenciar a novos hábitos, visto que mediante o 

ingresso no ensino superior o aluno precisa atender uma rotina de estudos comprometida com 

sua formação como profissionais comprometidos e capacitados para exercer em meio a 

sociedade seu papel. 
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A PROFESSORA ALFABETIZADORA E SEUS PRIMEIROS ANOS DE 
DOCÊNCIA 

 
   Adriana Correa da Silva (UFMS/CPNV)328 

Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)329 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Este resumo tem como propósito compreender como uma professora alfabetizadora 

constitui sua identidade profissional durante seus primeiros anos da carreira, bem como relatar 

percepções iniciais dos desafios da prática pedagógica em relação ao trabalho com a leitura e 

a escrita em turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A questão desta pesquisa está em compreender como a professora iniciante constitui a 

prática pedagógica no ciclo da alfabetização no sentido da construção de sua identidade 

profissional, tendo como propósito essencial levantar sentimentos do início da docência e 

observar como ela se enxerga no contexto de sua atuação.  

 

2 A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR ALFABETIZADOR  

 

Para Gatti e Barreto (2011), a formação inicial de professores para a Educação Básica 

nos cursos de licenciatura, tem se mostrado fragmentado entre a formação na área de 

conhecimento e a formação em educação e práticas de ensino, demonstrando insuficientes 

para as demandas do trabalho docente e do contexto escolar. 

Ghedin, Almeida e Leite (2008, p. 23), demonstram que “[...] pesquisas recentes têm 

mostrado que os professores não estão recebendo preparo inicial suficiente nas instituições 
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formadoras para enfrentar os problemas encontrados no cotidiano de sala de aula”, o que pode 

acarretar sérios resquícios para sua atividade profissional.  

Muitos estudos desenvolvidos no campo da alfabetização, desde Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky, vem sendo aprofundados do ponto de vista do aprendiz, ou seja, descrevem como 

a criança aprende a ler e a escrever e os níveis de escrita nos quais se encontram. Contudo, 

trabalhos investigativos sobre o processo de ensino da língua materna ainda são pouco 

explorados e quando comparados são mais desenvolvidos com professores experientes no 

sentido de trazer a compreensão da rotina de classes de alfabetização, o que sinaliza para a 

relevância desta temática: a constituição do ser professora alfabetizadora nos primeiros anos 

de carreira.  

É importante que as bases formadoras de professores reavaliem os princípios dos 

processos formativos adotados para que haja uma sustentação necessária para o futuro 

docente, no sentido de minimizar os dilemas que venham a surgir durante a sua trajetória 

profissional, porque é um período em que o mesmo está constituindo-se professor, ou seja, em 

fase de construção de sua identidade.  

 

3 INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO: LIMITES E 

PERSPECTIVAS  

 

Tendo em vista que os estudos a respeito da formação docente têm sido cada vez mais 

frequentes, não apenas em torno dos cursos de formação inicial e de questões em relação aos 

futuros professores, como também uma considerável literatura quanto à temática professores 

iniciantes e aos que estão em exercício, este estudo faz-se relevante na medida em que tenta, 

no desenrolar de seu processo, compreender as bases em que se constituem os saberes e 

práticas de uma professora iniciante no ciclo da alfabetização.  

Nesse sentido, as primeiras experiências nesta fase inicial da docência são 

compreendidas como um momento único, por ser um período de aquisição de saberes como 

ressalta Guarnieri (2005, p.13) “[...] a aprendizagem profissional ocorre à medida que o 

professor vai efetivando a articulação entre o conhecimento teórico-acadêmico, o contexto 
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escolar e a prática docente”. É o momento que o aluno deixa de ser estudante e passa a ser o 

professor, observando a sua frente a grande responsabilidade que tem diante de si, ou seja, os 

seus alunos, a sua sala de aula, a relação com a família, a garantia dos direitos de 

aprendizagem das crianças de ler e escrever, entre outros aspectos. 

Para Nono (2011) nos diferentes momentos da carreira profissional seja formação 

inicial, início de carreira ou até mesmo quando este, já possui estabilidade profissional, ou se 

aproxima da aposentadoria, o professor enfrenta diferentes necessidades, problemas, 

expectativas, desafios, dilemas e, desse modo, vai se construindo profissionalmente.  

 Assim, podemos perceber que todo processo de desenvolvimento profissional possui 

seus desafios, nesse seguimento é necessário entender as características pertinentes de cada 

um, pois cada ser vivencia diferentes fases na vida quer pessoal ou profissional e vai 

construindo sua identidade profissional.  

 

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada na pesquisa que está sendo realizada é de natureza qualitativo-

descritiva, no qual é considerado procedimento racional e sistemático com objetivo de 

proporcionar respostas às questões que são propostas, neste caso: a compreensão da fase de 

iniciação profissional no ciclo da alfabetização.  

No que tange a aquisição dos objetivos da pesquisa, tivemos um olhar minucioso para 

enriquecer todo o processo de desenvolvimento dessa temática, constituindo um 

aprofundamento teórico, no qual compreendemos ser imprescindível para ampliação do 

conhecimento do contexto que está sendo pesquisado. Segundo Alves (2013, p. 55) “[...] é a 

familiaridade com o estado do conhecimento na área que torna o pesquisador capaz de 

problematizar um tema”. 

O critério para escolha da professora colaboradora envolveu uma mapeamento inicial 

a partir do processo de implementação de um projeto de extensão, vinculado à UFMS, 
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Câmpus Naviraí, intitulado “Compartilhando saberes em geometria”, no qual os integrantes 

são, em sua maioria, professoras em fase de iniciação profissional. 

  

Quadro 1: Caracterização da professora colaboradora da pesquisa 
COLABORADORA IDADE  FORMAÇÃO/PERÍODO TEMPO/ATUAÇÃO 

PROFESSORA  30 ANOS PEDAGOGIA/2013 4 ANOS 

Fonte: Os autores 2017. 

 

Nessa perspectiva, optamos por estudar o caso verificando o trabalho da docente nas 

duas escolas em que atua, procurando observar como desenvolve a sua metodologia de 

trabalho com alfabetização em dois ambientes escolares, tal como vai se constituindo 

professora alfabetizadora.  

Dando sequência, foi iniciado as observações na sala de aula, nas escolas da rede 

municipal e da rede estadual no período de junho/agosto, nas duas turmas do segundo ano do 

Ensino Fundamental.  

Para demonstrar o desenvolvimento do trabalho de campo, elegemos, para o próximo 

tópico uma síntese geral do que verificamos até a presente data.  

  

5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

 Durante as observações foi possível constatar a rotina do trabalho pedagógico da 

docente, onde a mesma realiza diariamente a rotina do dia em ambas as escolas. Com relação 

a prática da leitura e escrita, realiza leituras coletivas e individuais dos conteúdos 

propostos/desenvolvidos durante a aula, exemplos que podemos relatar são os pequenos 

textos, os ditados com palavras, que ao final são feitas as correções no quadro. Neste instante, 

cada criança verifica o que errou e faz a sua correção, outro exemplo é o banco de palavras, 

atividade em que a docente pergunta qual a palavra que está escrita na lousa, ao passo que a 

turma responde e quando um aluno não sabe, a docente procura ajudá-lo, escrevendo na lousa 

a palavra com letra bastão.   
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Silva (2010) considera que para desenvolver um trabalho sistemático com os 

conhecimentos linguísticos da alfabetização, se faz necessário criar oportunidades para o 

aluno interagir dentro da sala de aula, participando de situações de leitura e escrita 

correspondendo àquelas que todos nós vivenciamos em qualquer lugar onde a linguagem 

escrita é objeto de uso cotidiano. Ao que tudo indica, ao menos pela observação, mesmo que 

ainda em um processo embrionários, a docente tenta articular o grupo de criança quando 

oportuniza a participação coletiva de todos nas tarefas propostas, bem como tenta ainda 

organizar suas atividades de modo que as crianças passem a refletir sobre a língua escrita.  

Cabe, portanto, ao professor refletir quanto ao seu planejamento, observando o que é 

relevante oferecer ao grupo com o qual atua para que possa adquirir uma aprendizagem 

significativa em termos de aquisição e apropriação dos processos que envolvem a leitura e 

escrita, pois conforme Silva (2010) destaca: aprende-se a ler e escrever lendo e escrevendo, 

sendo papel da escola e do professor oportunizar momentos em que a criança possa criar 

estratégias e situações diversificadas.    

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da experiência de pesquisa e com os dados coletados até o momento, foi 

possível observar como a professora realiza a sua prática pedagógica dentro da sala de aula e 

foi constatado para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem na alfabetização, a mesma 

usufrui de seu entendimento sobre conteúdo, explorando a temática com aparente clareza e 

desenvoltura, reforçando com os conhecimentos prévios das crianças, ampliando-os com 

vários exemplos. A partir do direcionamento inicial da pré-análise feita, ainda foi evidente a 

participação ativa da turma no contexto das aulas, o que permite inferirmos que a promoção 

de práticas coletivas no ciclo da alfabetização e do trabalho em grupo pode gerar nas crianças 

maior desenvoltura, habilidades e competências necessárias ao ato de ler e escrever.  
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LEITURA(S) NA INFÂNCIA: ESTRATÉGIAS ADOTADAS POR 
PROFESSORAS EM INÍCIO DE CARREIRA 

 

Fernanda Alves Barreto (UFMS/CPNV)330 

Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)331 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A pesquisa descrita neste texto tem como objetivo geral analisar as estratégias de 

leitura adotadas por professoras iniciantes que atuam no âmbito da Educação Infantil. Nessa 

perspectiva, a investigação busca responder o seguinte questionamento: Quais são as 

estratégias de leitura adotadas por professoras iniciantes na Educação Infantil e as 

dificuldades presentes na estruturação desta prática com crianças pequenas?  

A busca por respostas para esta indagação direcionou esforços na interlocução entre as 

práticas de leitura na infância e o processo de iniciação profissional de duas docentes atuantes 

em um Centro Integrado de Educação Infantil (CIEI) da rede municipal de educação de 

Naviraí, interior do Estado de Mato Grosso do Sul, contexto em que o estudo se encontra 

subsidiado.  

 

2 A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E OS DESAFIOS DOS 

PROFESSORES 

 

Estudos (HUBERMAN, 1995; CAVACO, 1991) destacam que a fase inicial da 

carreira ocasiona vários tipos de sentimentos no professor, sendo eles: distanciamento entre as 

ideias e a realidade na sala de aula, as atribuições de turmas mais difíceis contribuem para o 

desespero, causando-lhe um “choque real”, atribuindo-os a grandes tensões, instabilidade, 
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mas também sentimentos de aceitação, desafios, transformações, emoções que lhes permitem 

refletir sobre as situações vivenciadas no âmbito escolar. 

Brostolin e Oliveira (2013) realizaram uma pesquisa em um Centro de Educação 

Infantil com 5 professoras iniciantes que tinham de três a cinco anos de docência, os 

resultados indicaram que a etapa inicial é contemplada por inúmeras dificuldades, a maioria 

das professoras relataram a falta de apoio e união da escola, os desafios de lidarem com os 

pais e o baixo salário. Em contrapartida, destacam que apesar das dificuldades elas se sentem 

satisfeitas com a profissão e que as experiências cotidianas as permitem superar quaisquer 

perspectivas negativas. 

Tardif e Raymond (2000) ressaltam que é no início da carreira que acontece o 

momento de estruturação do saber experiencial que é importante e está interconectada com a 

experiência de trabalho.  

Essa experiência assegura aos professores a sua integração em relação ao contexto de 

trabalho. Para que ocorra mudanças no campo educacional é primordial que o trabalho dentro 

da comunidade escolar seja coletivo, onde aconteça momentos de discussão, reflexão, de troca 

real de experiências.  

Tendo em vista estes princípios que marcam o processo de iniciação à carreira dos 

professores que irão trabalhar com a infância, torna-se basilar repensar ações e políticas 

públicas que possam contribuir tanto para o processo de auxílio na inserção profissional 

quanto no apoio e acompanhamento ao docente principiante.  

 

3 A LINGUAGEM ORAL E ESCRITA NA INFÂNCIA E AS ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA  

 

Segundo o estudo da Psicogênese da leitura e da escrita de Ferreiro e Teberosky 

(1985), as crianças elaboram hipóteses para desvendar o funcionamento do sistema de leitura 

e da escrita, especialmente, porque despertam nelas a curiosidade e o desejo de apropriá-la. 

Mesmo não dominando o sistema de escrita alfabética, a criança acaba desenvolvendo a 
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escrita por meio de códigos de linguagem, ou melhor, brincando de imitar a escrita, criando e 

recontando histórias, a partir de textos literários verbais e visuais, o que sinaliza para o fato de 

que a formação do leitor pode vir a ocorrer desde a mais tenra idade. 

Neste contexto, a prática de leitura é recomendada desde o berçário, conforme 

estipulam os próprios Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998). Quando a criança ainda não é alfabetizada, em termos de codificação e decodificação, 

ela passa a ler com os “ouvidos” e a escrever com a “boca”, nesse sentido o professor assume 

um papel de mediador entre a leitura e o universo infantil, assim o trabalho com as estratégias 

de leitura, por meio da oralidade, passa a ser um elemento primordial à prática pedagógica. 

Segundo Pressley (2002), são sete habilidades ou estratégias no ato de ler: 

conhecimento prévio, conexão, inferência, visualização, perguntas ao texto, sumarização e 

síntese. Sendo que todas essas habilidades não seguem uma ordem clara, ficará a critério do 

professor ensinar e explicar as crianças esses mecanismos que irão surgir no decorrer das 

leituras dos textos, que podem ser orais e/ou escritos. 

 

4 METODOLOGIA  

 

A metodologia concerne em uma investigação de natureza qualitativa, de caráter 

descritivo-analítico, pois ela “[...] é um fato que evidencia por ser um processo indutivo que 

tem como eixo a finalidade ao universo de vida cotidiana dos sujeitos” (ALVES; SILVA, 

1992, p.61). 

Nessa perspectiva, o percurso de construção do objeto de investigação se deu com uma 

coleta de dados em que a observação das práticas em sala de aula e as narrativas foram 

alcançadas por meio de entrevistas semiestruturas com duas professoras iniciantes atuantes 

em um Centro Integrado de Educação Infantil (CIEI) da rede municipal de educação do 

município de Naviraí-MS, com vista a compreender de que forma as docentes utilizam as 

estratégias de leitura na prática com crianças pequenas e as dificuldades que elas encontram 

na organização da mesma. 
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Para este trabalho trouxemos elementos que foram angariados no ambiente da sala de 

aula a partir da observação da prática docente. Durante as observações, elaboramos um roteiro 

prévio, pautado em indicadores de pesquisa, para que pudéssemos ir à campo com um olhar 

mais apurado para o que nos propusemos fazer, em termos de pesquisa em educação: verificar 

as estratégias de leitura adotada.  

 

5 ALGUMAS MARCAS E AUSÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Ao adentrar o ambiente da Educação Infantil, percebemos logo de prelúdio algo muito 

presente no cotidiano, em específico na creche, que é a rotina e a organização do tempo, 

elementos estes que contribuem para o direcionamento e operacionalização das práticas 

educativas realizadas com as crianças, uma vez que as docentes planejam suas aulas já 

introduzindo a rotina como parte de seu planejamento. 

 A prática de leitura no âmbito observado é um aspecto recorrente, a instituição adere 

todos os anos um projeto de contação de história chamado “Priliplimplim: conta uma história 

pra mim”, assim todos os dias as professoras trabalham uma história com as crianças, 

percebemos que as contação das histórias ocorrem, periodicamente, após o café da manhã.

 Em relação à prática em ambos os casos observados, pontuamos algumas semelhanças 

no modo como as professoras iniciantes organizam seu trabalho, as duas realizam o processo 

de leitura de histórias, a partir do lúdico, gostam de utilizar instrumentos que atraem a atenção 

das crianças, em contrapartida percebemos atos que diferem uma prática da outra. Um 

exemplo claro é que uma das docentes não utiliza o livro para contar história porque acha que 

as crianças não aprendem de forma significativa, então, prefere utilizar outros materiais como, 

por exemplo, aventais, fantoches, palitoches, e no momento da contação da história, as 

crianças não participam interagindo, elas apenas ouvem a história.  

Já a segunda professora adere a vários recursos, porém, não descarta o uso do livro e 

utiliza-os com frequência, ela permite que as crianças manuseiem e recontem a história, 
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instiga-os, formula questões a partir do título do texto e, durante a leitura, escolhe textos a 

partir da realidade das crianças. 

 Direcionando o olhar para as entrevistas, no discurso da primeira professora 

percebemos que ela parece, ao menos na teoria, compreender a importância que a leitura 

representa para a vida da criança, o intuito da docente é que a partir das suas contações, as 

crianças venham despertar o interesse e gosto pelo ato de ler, mas durante a observação pouco 

se notou o interesse das crianças pela história, a professora demonstrou insegurança durante 

seu trabalho com a leitura. Além disso, a turma de forma geral parecia ter, vontade de ter o 

contato com os materiais, mas por medo de que as crianças destruíssem ela os guardava.  

Percebemos que a declaração da segunda professora condiz com sua prática, em se 

tratando das estratégias leitura, como mencionado anteriormente, ela dá liberdade para que 

criança explore sua imaginação e amplie seu conhecimento por meio das práticas de leitura. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quando falamos em estratégias de leitura, imaginamos algo impossível de desenvolver 

na Educação infantil e em específico com crianças de 0 a 3 anos de idade. Neste cenário, 

discursos do tipo: “Ah! elas são tão pequenas, ainda não são alfabetizadas, não vão 

aprender!”. A realidade desta investigação desmitifica esse pressuposto, haja vista que as 

crianças nessa faixa etária aprendem muito por meio da oralidade, portanto, é imprescindível 

que o professor trabalhe as estratégias de leitura que pode começar pelo conhecimento prévio, 

inferências e conexões permitidas a partir do contato com o enredo da narrativa. 

 A partir da análise prévia dos dados podemos evidenciar duas realidades bem distintas 

e, ao mesmo tempo, semelhantes. As professoras possuem o mesmo tempo de carreira, se 

formaram na mesma instituição de ensino, porém, notamos que a primeira apesar da 

insegurança e dificuldades que é normal em início de carreira, consegue trabalhar algumas 

estratégias de leitura. O resumo, por exemplo, a docente realiza uma síntese, ela da história 

para que as crianças não se dispersem.  
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Já no segundo caso, mesmo que inconscientemente, a docente utiliza várias estratégias 

de leitura, incluindo os conhecimentos prévios, pois por meio dos conhecimentos que a 

criança já possui a leitura passa a fazer sentido, atribuindo um significado e uma compreensão 

maior sobre o texto. 

Em suma, o fato da criança ser pequena não quer dizer que ela não vai aprender, as 

possibilidades do trabalho com a leitura são inúmeras, mas vai depender de cada professor, 

um ponto que poderia contribuir para o aperfeiçoamento das práticas de leitura seria uma 

proposta de formação continuada, no sentido de repensar seus métodos e criar elementos que 

o auxiliem no desenvolvimento do seu trabalho e que contribua para a formação dos pequenos 

leitores. 
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NOTAS SOBRE A LEITURA DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ 

 

 
Ângela Patrícia de Oliveira Frais (UFMS/CPNV)332 

Vivianny Bessão de Assis (UFMS/ CPNV)333 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente texto aborda a importância da contação de histórias na educação 

infantil e suas contribuições para o desenvolvimento da criança. A leitura de histórias é uma 

prática interdisciplinar que está relacionada ao movimento, a imaginação, a música e a dança, 

ajudando a criança a interagir, socializar-se e expressar-se de forma natural e gradativa 

aprendendo e se divertindo. Esta pesquisa, em andamento, teve como  objetivo destacar a 

importância da prática da contação de histórias para o desenvolvimento e a aprendizagem de 

crianças na educação infantil, especificamente as que se encontram na faixa etária entre dois a 

cinco anos. 

A pesquisa teve por finalidade compreender a importância da hora do conto na 

educação infantil em quatro Centros de Educação do Município de Naviraí-MS e 

compreender como os professores avaliam o desenvolvimento das crianças através dessas 

atividades. 

A partir do aprofundamento de estudos e reflexões sobre esse tema passamos a 

indagar se a escola e as professora dispunham de acervos literários capazes de auxiliá-las no 

desenvolvimento de suas aulas de forma prazerosa e confortável? Se os professores 

procuravam se qualificar para desenvolver a contação de histórias? 

                                                                 
332
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Para o desenvolvimento desse estudo foi feita uma pesquisa qualitativa descritiva 

com sete professoras da educação infantil de quatro CIEIs da rede municipal de ensino do 

município de Naviraí-MS. 

 

2 O PROFESSOR CONTADOR DE HISTÓRIAS: TÉCNICAS E RECURSOS  

 

De acordo com Oliveira (1996), para contar histórias em sala de aula, o professor deve 

considerar o espaço físico onde será contado, conhecer antecipadamente a história, procurar 

trazer histórias que promovam uma interação entre o locutor e o ouvinte, respeitando sempre a 

faixa etária de cada público. 

O professor deve saber contar a história seja qual for o enredo para que ele possa 

assumir o papel dos personagens e assim passar toda uma veracidade para as crianças. 

Segundo Abramovich (2005, p.18), “[c]ontar uma história é uma arte[...]! É ela que equilibra 

o que é ouvido com o que é sentido, e por isso não é nem remotamente declamação ou 

teatro... Ela é o uso simples e harmônico da voz”. 

 

Como toda arte, a de contar histórias também possui segredos e técnicas. Sendo uma 

arte que lida com matéria-prima especialíssima, a palavra, prerrogativa das criaturas 

humanas, depende, naturalmente, de certa tendência inata, mas pode ser 

desenvolvida, cultivada, desde que se goste de crianças e se reconheça a importância 

das histórias para ela (COELHO, 2001, p. 9).  

 

A organização do ambiente também é um grande aliado do professor, pois ele “[..] 

auxilia no imaginário da criança despertando seu interesse e sua curiosidade” (BRASIL, 1998, 

p. 156). A organização do espaço físico deve ser aconchegante, com almofadas, iluminação 

adequada e livros, revistas etc., organizados de modo a garantir o livre acesso às crianças.  

O professor mediador de leitura deve estar atento a alguns aspectos como 

conhecer a história, ser leitor, ter acesso a um bom acervo de livros e recursos que possam 

auxiliar na contação de histórias como aventais de feltro, fantoches, dedoches, bonecos, 

tapetes, almofadas.  
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De acordo com Brasil (1998), é preciso que o professor tenha uma formação 

literária básica capaz de analisar os livros infantis, selecionado o que pode interessar as 

crianças e decidindo sobre elementos que sejam úteis para a ampliação do seu conhecimento.  

O professor precisa fazer desse momento um momento de prazer e aprendizado, 

deixar a criança tocar, pegar o livro para que ele possa sentir. O livro tem que ser manuseado 

pelas crianças desde cedo, assim ela saberá que deve ter cuidado para que se sinta segura e 

não ter medo de pegar o livro com receio de estragá-lo. 

Também é preciso considerar a qualidade literária dos textos a serem trabalhados, 

pois dependendo das escolhas pode resultar em um empobrecimento de possibilidades de 

acesso à boa literatura, o livro a ser trabalhado tem que ser escolhido como se fosse um 

presente a ser dado como muito carinho e que agrade o ouvinte. (ABRAMOVICH, 2005, p. 

22). “Que cada um encontre um jeito gostoso de ficar: deitado, enrodilhado não importa 

como... Cada um a seu gosto. E depois quando todos estiverem acomodados, aí começar “Era 

uma vez ...” . 

 

3 A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

A partir dos estudos na disciplina de Ludicidade e Educação, cursada no terceiro 

semestre do curso de Pedagogia (UFMS/CPNV), bem como do aprofundamento de estudos 

bibliográficos realizados a partir do interesse pelo tema foi possível observar que a contação 

de histórias é fundamental para o desenvolvimento da criança, pois essa prática está 

relacionada à imaginação, a música, a dança e o movimento. Ela está relacionada com 

diversos conhecimentos e valores, além disso, atuando de forma importante no processo de 

ensino aprendizagem. 

O ato de contar histórias como forma de resgatar culturas e costumes esteve 

presente na vida de vários povos desde muito tempo antes mesmo da escrita, onde os 

conhecimentos eram transmitidos através de rodas de conversas sendo uma prática de ensino 

utilizada por muitos. 
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A prática de trabalhar a contação de histórias para as crianças é um meio de 

despertar seus aspectos emocionais, pois através das histórias as crianças sentem medo, 

alegrias, angústias, podendo desenvolver-se plenamente.  

 
É ouvindo história que se pode sentir (também), emoções importante como 
tristeza, a raiva, a irritação, o bem estar, o medo, a alegria, o pavor, a 
insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente 
tudo o que as narrativas provocam em quem as ouves- com toda a amplitude, 
significância e verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar... Pois é 
ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário! (ABRAMOVICH, 
2005, p. 17). 

 

As crianças tendem a se desenvolver mais com as histórias já que através das 

funções simbólicas elas conseguem identificar os símbolos contidos nas histórias, assim 

tendem a exercitar seu imaginário criando sua própria história, desenvolvendo seu raciocínio 

de forma natural e dinâmica, despertando a vontade de ouvir e saber cada vez mais. 

 
É muito importante aprender com alegria, com vontade “Educar é ir em 
direção à alegria”. As técnicas lúdicas fazem com que a criança aprenda com 
prazer, alegria e entretenimento, sendo relevante ressaltar que a educação 
lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeira vulgar, 
diversão superficial. [...] A educação lúdica é uma ação inerente na criança e 
aparece sempre como forma transacional em direção a algum conhecimento, 
que se redefine na elaboração constante do pensamento individual em 
permutações constantes como pensamento coletivo. [...] (ALMEIDA, 1995, 
p. 11). 

 

Através das histórias as crianças podem descobrir novos horizontes outros povos, 

outros costumes, outras crenças, não só isso. Segundo Abramovich (2005), ouvir histórias é 

ficar sabendo História, Geografia, Filosofia, Politica, Sociologia, sem precisar saber o nome 

disso e muito menos achar que tem cara de aula. Porque se tiver, deixa de ser literatura, deixa 

de ser prazerosa e passa a ser didática.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, a literatura 

tem uma grande importância na construção do conhecimento da criança para o processo de 

ensino aprendizagem, pois. 
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[a] leitura de história é um momento em que a criança pode conhecer a 
forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e 
comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e lugares que 
não o seu (BRASIL, 1998, p.143). 
 

Após esse conjunto de leituras, foi possível compreender a importância da leitura para 

o desenvolvimento de crianças pequenas em diferentes aspectos de sua formação, no entanto, 

ainda nos perguntávamos como esse processo deveria ocorrer se havia alguma maneira 

“certa” ou “errada” de se ler um livro? Como um professor pode se tornar um contador de 

histórias? Quais as técnicas e recursos disponíveis para isso? Com base nessas indagações, 

passamos a ler um conjunto de texto que se detinham nessas questões.  

 

4 RESULTADOS INICIAIS DA PESQUISA 

 

No intuito de sanar tais indagações, fomos até os Centros Integrados de Educação 

Infantil (CIEI) para as devidas apresentações do estudo onde, tivemos uma ótima aceitação do 

tema abordado, dessa maneira, iniciamos às coletas de dados, com contato inicial com a 

coordenação e, em seguida, tivemos contato com as professoras para marcamos os dias das 

entrevistas. 

O roteiro elaborado foi de forma semiestruturado que possibilitou uma conversa 

produtiva e espontânea por ambas as partes e com isso pudemos conhecer as diversas formas 

que as professoras utilizavam a contação de história e como ela, na visão das professoras, 

contribui com o desenvolvimento da criança. 

Quando perguntadas se a prática da contação de história poderia contribuir com o 

desenvolvimento da criança, todas responderam que sim. Para algumas das entrevistadas essa 

prática contribui com vários aspectos do desenvolvimento da criança, mas o que mais se 

repetiu nas respostas foram os aspectos relacionados às áreas da imaginação, destacada por 

cinco das sete professoras, e da oralidade/vocabulário, destacada por três das sete professoras. 

No relato abaixo é possível observar a compreensão das Professoras 4 e 6 sobre a 

leitura de histórias:  
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[c]ontribui e muito, é uma criança que melhora a oralidade consegue se 
comunicar melhor tanto com as outras crianças quanto com adultos, ela 
consegue sonhar com mais facilidade, consegue trazer as histórias do 
cotidiano dela, os acontecimentos né, e uma desenvoltura maior pra contar 
esses acontecimentos. E ela tem mais prazer de parar pra ouvir por que ela 
sabe que é algo prazeroso, algo gostoso. (Relato oral, Professora 4, entrevista 
realizada em 09/08/2017). 
 
Ela contribui e muito ela é essencial pra vida da criança o desenvolvimento 
dela integral em todos os aspectos da vida dela, pra no futuro se tornar esse 
cidadão que falei que não tem medo de nada, porque a criança ela vive da 
imaginação né, tem hora que você a vê conversando sozinha, ela tá ali 
conversando com um personagem que ela cria e tudo é através da história. 
(Relato oral, Professora 6, entrevista realizada em 09/08/ 2017). 

  

Quando perguntadas sobre os métodos utilizados em suas práticas de contação de 

história, a maioria diz fazer uso de livros, geralmente às crianças são colocadas sentadas em 

círculo em sala de aula, essa prática foi relatada por seis das sete professoras.  

Uma das entrevistadas relata que segue a rotina da escola onde a contação de história 

ocorre sempre nas primeiras aulas, se ela chega após as primeiras aulas às crianças ficam sem 

o momento de leitura.  

A Professora 6 explica que faz um planejamento antes sobre o livro a ser utilizado: 

“Procuro selecionar bem os livrinhos que a escola tem, separo os livrinhos que vou contar o 

que é importante né, e também se eu estou trabalhando um tema eu procuro desenvolver em 

cima daquele tema que já vem contribuir com minha aula enriquecer a minha aula”.  

Já a Professora 7 faz a contação de histórias de forma livre, sem a preocupação de 

cobrar atividades sequenciadas:  

 
[...] eu tenho planejamento eu procuro uma história leio me preparo eu 
procuro saber tudo sobre o livro se vai ser uma história de livro ai eu vejo 
como vou contar essa história se vou usar o livro, ou algum objeto ou algum 
tipo de recurso [...] sem cobranças, eu procuro não pegar história que tenha 
alguma moral no final e mesmo se tiver eu procuro não explicar nada, pra 
que explicar? pra que a criança tem que saber aquilo, eu acho que história é 
história tem que ficar gostoso, ali eu não tenho que dar lição de moral em 
criança nenhuma. 
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5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS  

 

Ao investigar a contação de história na educação infantil, constatou-se que é uma 

ferramenta valiosíssima e um recurso muito rico que o professor pode utilizar em sala de aula 

para que a aprendizagem seja mais significativa e atraente. 

Constatou-se que a contação de história ajuda a criança no seu desenvolvimento 

integral, na socialização com a turma e a interação professor/aluno de forma natural. O 

professor que faz uso de histórias para as crianças pequenas está mostrando a elas como é o 

mundo em que vivem, ajudando a criança a pensar, olhar e entender um pouco do meio em 

que vive.  

Através das histórias a criança pode sentir emoções importantes como alegria, tristeza, 

bem-estar, medo, a perda, pois, cada história faz brotar um vasto campo de conhecimento e 

emoções.  

Observou-se que as professoras analisadas utilizam a contação de histórias como 

prática diária em seu trabalho e que a maioria faz uso do livro literário para isso. Algumas 

escolhem os livros de acordo com o planejamento/conteúdo das aulas e outras escolhem 

histórias aleatórias para a leitura descontraída do início das aulas. 
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FILMES INFANTIS NA PRÉ-ESCOLA: UMA PESQUISA COM A 

ESCUTA DAS CRIANÇAS   

 

Luana Tainah Alexandre Braz (FAED/UFGD/FUNDECT) 334 

 
Larissa Wayhs Trein Montiel (UFMS/UFGD/FUNDECT) 335 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A televisão a partir das suas diversas formas de transmissão das programações, não faz 

distinção entre a fase adulta e a infância. Ela está ali, sempre acessível para ser assistida a 

qualquer momento. É um mecanismo considerado de fácil entendimento por atrair a atenção 

de quem assisti. Assim nos interessa perceber como as crianças de até 6 anos, assistem filmes 

na educação infantil. Podemos considerar que a visualização e a sequencias de imagens é 

bastante colorida e aproximada do real, cheias de animações e músicas contagiantes de rápida 

memorização, acabando por fazer com que as crianças passem horas assistindo, parada, 

apenas assimilando gestos e palavras.  Diante disso podemos considerar que  

[...] a televisão destrói a linha divisória entre infância e idade adulta de três 
maneiras, todas relacionadas a sua acessibilidade indiferenciada: primeiro, 
porque não requer treinamento para apreender sua forma; segundo porque 
não faz exigências complexas nem à mente nem ao comportamento, e 
terceiro porque não segrega seu público[...]. Biologicamente estamos todos 
equipados para ver e interpretar imagens e ouvir a linguagem que se torna 
necessária para contextualizar a maioria dessas imagens. [...]. Dadas as 
condições que acabo de descrever, a mídia eletrônica acha impossível reter 
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quaisquer segredos. Sem segredos, evidentemente, não pode haver uma coisa 
como infância (POSTMAN, 1999, P. 94). 

A partir disso, ao problema desta pesquisa que se encontra em andamento foi verificar 

como o filme infantil vem sendo trabalhado na Educação Infantil, percebendo a escolha e o 

interesse das crianças nesse processo. Ou seja, compreender quais são os títulos e personagens 

preferidos, e tempo dedicado a essas exibições midiáticas. Saber quem escolhe e coloca o 

recurso para as crianças e, em que determinado momento isso acontece. Buscando identificar 

se na sala de aula, a prática midiática condiz com a pessoal ou se é realizada de forma 

diferente.  

Esperamos com este estudo ouvir as crianças no sentido que 

 

[...] a escuta das crianças foi incluída como estratégia fundamental para 
ampliar-se o repertório relativo ao direito e à qualidade da Educação Infantil, 
considerando-se pontos de vista que geralmente estão excluídos das 
discussões sobre políticas e práticas educacionais (CRUZ, 2008, p. 302).  
 

Ou seja, devemos ouvi-las, quanto suas dúvidas, preferências, opiniões e fatos da sua 

vida, essa prática deve abranger desde seus lares até escolas e creches. Ser criança não pode 

ser algo neutro, esquecido, mas sim valorizado. É a partir desse questionamento que se 

desenvolve esta pesquisa, de saber o que ela sabe e pensa, ir realizando a intervenção, 

partindo da escuta das crianças e da percepção delas sobre as práticas pedagógicas 

vivenciadas no espaço da sala. 

Alguns questionamentos foram levantados para a realização da pesquisa, por exemplo: 

Procuramos saber se os professores já sabem previamente as preferências de cada criança, o 

professor busca saber que filma seria mais interessante a ser exibido para a faixa etária? Ou se 

este filme corresponde com seu planejamento? O professor assiste previamente? O professor 

tem a percepção de que o recurso midiático busca atingir algum objetivo, mesmo que de 

forma indireta? É possível perceber nas crianças menções da conversa que teve com o 

professor sobre o tema do filme, para que a criança assista e lembre “olha a professora falou 
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disso”.  Desta forma, vamos discutindo e criando uma reflexão sobre estas práticas midiáticas 

em sala nas instituições de educação infantil. 

Tais questões nos auxiliaram na reflexão e organização da proposta de trabalho, assim 

como, na organização de um projeto de trabalho de conclusão de curso. Diante disso, foi 

possível realizar a pesquisa com o aporte teórico e metodológico procurando aprofunda os 

estudos sobre a utilização dos filmes na educação infantil, acreditando que está pesquisa 

contribui para o debate deste tema para professores e pesquisadores da infância. 

 

 2 DESENVOLVIMENTO 

Como parte empírica desta pesquisa, utilizamos as entrevistas, visto que surgiu a 

necessidade de ouvir a criança, a entrevista possibilitou um diálogo ente o aporte teórico e 

metodológico, assim reconhecemos a importância da técnica de entrevista.  

A entrevista, também elemento básico para a coleta de dados por preservar o 
caráter da interação e a captação imediata e corrente da informação desejada 
[...] principalmente se utilizada de forma não totalmente fechada. Desse tipo, 
é chamada de semiestruturada, ―onde não há a imposição de uma ordem 
rígida de perguntas, o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base 
nas informações que ele detém e que, no fundo, são a verdadeira razão da 
entrevista (LÜDKE E ANDRÉ, 2013, p. 39).  

Quando partimos dos próprios interesses das crianças, do ato de ouvir a criança, 

procurando perceber os seus gostos e preferências podemos intervir na sua prática. Logo, a 

importância de se apropriar das experiências e conhecer a rotina de cada criança e o contexto 

que está inserida. As crianças não são iguais. Assim como Ferreira (2012) relata “[...] 

precisamos conhecer as crianças e as experiências que vivenciam no dia-a-dia, e saber delas o 

que significa tais experiências. Precisamos nos despir do olhar simplista, da dimensão 

padronizada, descompactar o tempo e o espaço [...]” (p.12). 

Diante de desta afirmativa, entrevistamos 4 crianças das salas do Pré1 I e II de uma 

Escola Municipal da cidade de Dourados – MS, com um roteiro semiestruturado. As mesmas 

possuíam de 5 a 6 anos de idade a pesquisa surgiu com o intuito de ouvi-las quanto a 

utilização dos filmes infantis na sua rotina, buscando sanar alguns questionamentos: quais 
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títulos prediletos, a frequência que assistiam, quando e onde, e os títulos e personagens 

preferidos, dentre outros.  

Tendo em vista o instrumento de coleta de dados por meio da entrevista, esta pesquisa 

direcionou-se também para a observação das crianças do Pré1 I e II na sala de atividades que 

as crianças participam, ali com seus colegas, em um momento da aula houve a exibição de 

filmes infantis. Com o intuito de analisar melhor as posturas, comentários e compreensão que 

o grupo adquire ao assistir determinado título, além da intervenção docente.  “A observação 

para Lüdke e André (2013), é o principal instrumento de investigação, sobretudo por permitir 

―a experiência direta e chegar mais perto das perspectivas dos sujeitos e a apreensão do 

significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações” (p. 31). 

As técnicas de entrevista e de observação utilizadas possibilitaram um contato mais 

próximo com as crianças e também uma aproximação do cotidiano vivenciado na instituição, 

assim como a possibilidade de verificar as práticas realizadas por professoras nos seus 

planejamentos.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Partindo das leituras e indagações, podemos considerar que este estudo possibilitou a 

compreensão de novos conceitos e proporcionou novas reflexões ao tema mídia e infância. A 

metodologia foi de grande importância para esta pesquisa, no qual a necessidade de ir a 

campo, ouvir e observar a prática na Educação Infantil, deu aos resultados deste estudo. Foi 

possível compreender que as crianças se interessam muito pelos filmes e desenhos e que os 

mesmos fazem parte de suas rotinas em seus lares, as mesmas têm seus personagens 

preferidos e assistem os títulos repetidas vezes, os mesmos são colocados as vezes por alguém 

mais velho, ou por eles próprios. As crianças demonstram em suas falas uma grande 

compreensão e memorização das cenas dos desenhos, são capazes de resumirem facilmente o 

que foi assistido.  
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Em seguida, ao observar as crianças durante as exibições temos a diferença nas 

práticas docentes, foi possível notar que essa diferença afeta na qualidade da exibição e na 

compreensão das crianças. Ou seja, se tem uma professora que introduz o assunto, intervém 

no meio da exibição, explicando algo não conhecido, ou respondendo perguntas, e ainda no 

término, ouvi as crianças, quanto a qualidade do filme e colocações. Assim ou temos um 

filme com intervenção, com um propósito, dentro do planejamento, ou, temos uma mera 

exibição que não se distingue da exibição feita nos seus lares, sem contexto pedagógico. As 

crianças não veem o filme com algum sentido, e ficam com dúvidas acerca de algumas cenas 

que precisariam ser conversadas e esclarecidas.  

Por fim, conclui-se que os filmes e desenhos tem sua importância para as crianças, 

fazem parte da sua rotina, e os personagens preferidos tem o poder de fazer que as crianças 

assistam repetidas vezes. Entendemos que estes recursos podem e devem ser utilizados na 

prática docente, aproveitando do seu efeito de chamar a atenção e remeter a lazer, para 

intervir acerca de temas necessários e pertinentes na Educação Infantil, contudo, sempre se 

preocupando como a criança está vendo, observar se possui dúvidas e propiciar um local 

adequado e confortável, para a exibição, atendendo a suas necessidades de ser criança.  
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PARA ALÉM DA ROTINA: DESAFIO A QUATRO MÃOS 

 

Cristina Silva Rocha 336 
 

RESUMO: Este trabalho trata-se de um relato de experiência proposta e desenvolvida com 
duas turmas de crianças, sendo uma do Berçário II, (com faixa etária de 1 ano a 1 ano e 6 

meses) e Maternal I, (faixa etária de 2 anos e 6 meses a 3 anos) em um Centro de Educação 
Infantil (CIEI), no município de Naviraí-MS. O projeto “Para além da Rotina: Desafio a 
quatro mãos” foi a princípio um desafio lançado pela Coordenação Pedagógica ao grupo de 

professores destas duas turmas com objetivo de resolver dois problemas: a frequência de 
mordidas no Berçário II e a indisciplina e agressividade no Maternal I. O intuito primordial 

deste projeto foi uma proposta de inovação na rotina da creche, tendo em vista que, a 
realidade de professores que trabalham 20 horas semanais tem trazido para as crianças de 4 
meses a 2 anos e 11 meses, uma gama de informações muito grande, já que os pequenos tem 

que lidar com quatro professores e suas diferentes formas de trabalhar e todos seguindo a 
mesma rotina diariamente. Talvez essas “rotinas” poderiam estar ocasionando essas 

dificuldades nas salas. A ações só poderiam ser executadas se todas professoras da sala 
aceitassem já que a proposta foi a mudança na rotina, ora num período, ora em outro 
promovendo o desenvolvimento integral das crianças através da ludicidade. Lançamos como 

principal objetivo do projeto a liberdade de imaginar, criar, aventurar, encantar e socializar 
através das propostas de brincadeiras onde as crianças teriam a seu dispor espaço e materiais 

planejados especialmente para estes momentos. Durante a realização das brincadeiras, as 
próprias crianças criariam suas regras, nada pronto e imposto pela professora, pois cada um 
teria a liberdade de vivenciar o seu universo de criança, no qual o adulto seria apenas o 

telespectador e de fato o articulador de vivências lúdicas. O Projeto ainda não foi finalizado, 
mas tem promovido um diferencial nessas turmas, principalmente porque desafiou não apenas 

as professoras, mas as próprias crianças que saíram de uma rotina que, embora flexível, mas 
que não trazia em seu bojo asas para voar. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Crianças. Ludicidade. Brincadeiras. 
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DO BERÇO AO BRINCAR: EXPLORANDO A PERCEPÇÃO 
SENSORIAL POR MEIO DE BRINCADEIRAS NO BERÇÁRIO 

 

 Francieli Aparecida Prates dos Santos (UFMS/CPNV)337 
Cíntia Raquel Ferreira M. de Almeida (UFMS/CPNV )338 

Klinger Teodoro Ciríaco(UFMS/CPNV )339 
 

RESUMO: Este trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciada e desenvolvida no 
período de oferta da disciplina Estágio Obrigatório em Educação Infantil I em uma turma do 
berçário I, com faixa etária entre 4 (quatro) meses a 1 (um) ano, em um Centro Integrado de 

Educação Infantil (CIEI), no município de Naviraí – MS. Nessa direção, desenvolvemos um 
projeto didático com tema “Brincando com as sensações”. O interesse foi socializar e 

proporcionar situações em que as crianças pudessem vivenciar e ter o contato com materiais 
que até então não haviam sido explorados com elas, oportunizando diferentes movimentos e a 
construção de um repertório motor variado, manuseando diferentes objetos para estimulação 

da mesma. Tendo em vista que o espaço da Educação Infantil é o facilitador de relações 
determinadas por onde pode se garantir as brincadeiras e interações com outras pessoas, onde 

a criança tem a oportunidade de vivenciar e explorar por meios lúdicos o seu desenvolvimento 
integral, assim esse processo de desenvolvimento infantil se dá de forma harmoniosa nos 
planos sensoriais, psicológicos e motor. Percebe-se, com as ações do projeto desenvolvido o 

brincar é uma atividade fundamental para as crianças pequenas, pois elas vão se 
desenvolvendo a partir desse ponto, é brincando que descobrem o mundo e isso implica a 

necessidade de planejar com ludicidade, uma vez que é de suma importância que elas 
explorem o meio, manipulando objetos com o objetivo de conhecer e entender seu corpo.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil. Desenvolvimento. Ludicidade e Brincadeiras. 
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DIFICULDADES DOS ADULTOS DA EJA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO: PERCURSOS DE UMA PESQUISA 

 

 

Verônica Barbosa Andrade (UFMS/CPNV)340 
Vivianny Bessão de Assis (UFMS/ CPNV)341 

 

RESUMO: O presente estudo, em andamento, aborda o processo de alfabetização e 
letramento nas séries iniciais da Educação de Jovens e Adultos. Tem por objetivo entender as 

possíveis necessidades dos adultos no processo de alfabetização e letramento na EJA. A 
pesquisa bibliográfica fundamenta-se nos  estudos de Paulo Freire que trata do tema da EJA, 
destacando que o processo de alfabetização dos adultos tem que partir da visão de mundo que 

eles já possuem, pois são sujeitos que já estão inseridos na vida social. Além da pesquisa 
bibliográfica será feita uma pesquisa de campo de natureza qualitativa, por meio de entrevista 

semiestruturada, na qual será escolhida uma escola da rede de ensino de Naviraí e os sujeitos 
da pesquisa serão dois adultos acima de 35 anos que estudam no primeiro ano da EJA, bem 
como o professor que leciona na sala, pois o interesse será averiguar o desenvolvimento dos 

adultos e suas possíveis dificuldades em progredirem em relação a leitura e escrita. Após essa 
investigação, também serão escolhidos dois alunos acima de 35 anos que cursam o quinto ano 

da EJA e o professor que leciona na sala, pois embora ainda estejam em processo de 
letramento, já apresentam uma familiaridade e conhecimento maior em relação à leitura e 
escrita. Com isso a pesquisa tem pretensões de buscar informações sobre o processo de 

aprendizagem da alfabetização e do letramento desses alunos e averiguar se os alunos adultos 
avançam nas etapas da EJA obtendo o domínio da leitura e escrita e também verificar as 
possíveis dificuldades, expectativas e os pontos de vista dos alunos e professores sobre esse 

ensino. Os resultados parciais da pesquisa tem demonstrado que a sociedade em que vivemos 
é baseada nos códigos de leitura e escrita e quem não se inclui a ela acaba sendo excluído. 

Com isso, os alunos adultos da EJA voltam à escola praticamente obrigados pelas 
consequências que a falta da leitura e escrita ocasiona em suas vidas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização e Letramento. Adultos. EJA. 
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APRENDENDO A ENSINAR NO CONTEXTO DO ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

Eliana Abílio Correia (UFMS/CPNV)342 
Roseli Bonatto de Souza (UFMS/CPNV)343 
Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)344 

 
RESUMO: O presente trabalho relata experiências vivenciadas durante o estágio de docência 

em Educação Infantil II, que foi desenvolvido na instituição CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL VERA MARIA DE BRIDA – CMEI – entre os dias 31/05/17 à 
22/06/17. No primeiro momento ocorreu a prática de observação que teve como objetivo 

propiciar a nós (estagiárias) uma visão mais ampla da dinâmica das relações educacionais. Em 
resultado desse processo, emergiu a necessidade de implementar o projeto de regência 

intitulado “MUSICALIDADE: UMA FORMA DE APRENDER”. Ao elaborar o 
planejamento levamos em conta o trabalho que havia sendo realizado pela professora regente 
do jardim de infância III, que nos norteou a trabalhar a temática “Festa Junina”, focada nas 

músicas típicas. Nessa perspectiva de trabalho pedagógico, fomos procurar embasamento no 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), sendo assim o 

projeto de regência teve por objetivo despertar nas crianças do maternal, não só o gosto pela 
festa junina, mas oferecer oportunidade de descontração, socialização e ampliação do 
vocabulário por meio da musicalidade, ressaltando os aspectos, popular, social e cultural. As 

brincadeiras foram desenvolvidas de forma a trabalhar os movimentos corporais, o raciocínio 
e a linguagem oral e escrita. Consideramos que a regência foi proveitosa e, em alguns 

momentos frustrantes, pois às vezes nem tudo se desenvolve como o planejado, haja vista que 
o processo educacional envolve relações complexas em que o professor precisa estar 
preparado para questões adversas. Em síntese, com a experiência deste estágio obrigatório 

concluímos, ao professor de Educação Infantil, compete ter um olhar investigativo sobre a 
própria prática no sentido de perceber, por meio da observação apurada de seu trabalho, quais 

são as necessidades formativas do grupo de criança com as quais se atua.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Obrigatório. Regência. Educação Infantil. 
 

                                                                 
342

 Graduanda do 6º Semestre de Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de 

Naviraí (UFMS/CPNV). E-mail: elicorreia31@hotmail.com 

 
343

 Graduanda do 6º Semestre de Pedagogia pela UFMS/CPNV. E-mail: roselibonatto234@gmail.com 

 

³ Professor Adjunto do Curso de Pedagogia da UFMS, Campus Naviraí; Coordenador de Área do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES/UFMS/CPNV e Docente Permanente do 

Permanente do Programa de Pós -Graduação em Educação Matemática da UFMS, Campo Grande. E-mail: 
klingerufms@hotmail.com  

 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 881 

DAS DATAS COMEMORATIVAS ÀS APRENDIZAGENS 

SINGIFICATIVAS: A EDUCAÇÃO INFANTIL EM CENA 
 

Érica Fernanda Moreira Dias (UFMS/CPNV)345 

  Yandra Karla dos Santos (UFMS/CPNV)346 
Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)347 

 

RESUMO: O presente trabalho destaca relatos de experiência adquirida durante a disciplina 

“Estágio Obrigatório em Educação Infantil II” vinculada ao curso de Pedagogia da UFMS, 
Câmpus Naviraí, realizado em uma turma de jardim III na qual as crianças estavam com idade 
entre quatro e cinco anos. Tendo em vista o público-alvo, fomos desafiadas à realização de 

um projeto que envolvesse as áreas de conhecimento corpo e movimento, natureza e 
sociedade, assim os conteúdos contemplados foram as datas comemorativas, leituras de 

histórias, confecção de cartazes de animais, contemplando à diferença entre animais 
domésticos e selvagens, respeito aos animais, leitura compartilhada. Desenvolvemos essas 
atividades com dois temas geradores: o primeiro foi “Animais” onde abordamos suas 

características gerais como a alimentação, além de falar sobre a distinção que há entre os 
animais domésticos e selvagens e; o segundo tema foi a data comemorativa “Festa junina” 

enfocando as brincadeiras tradicionais dessa data. Ao trabalhar esses temas pretendíamos, 
respectivamente, pensar nos seres vivos e trabalhá-los em sala de aula incentivando o respeito 
e possibilitando aumentar o repertório de conhecimentos de diferentes espécies, como ainda 

desmistificar a problemática que há nas instituições na forma como vem ocorrendo o trabalho 
com as datas comemorativas. Enfim, com a realização desta experiência foi possível perceber 

a importância de se inserir estes assuntos desde a mais tenra idade, proporcionando também a 
estas crianças as diferentes sensações por meio do contato direto com animais e com 
elementos culturais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil. Animais. Data Comemorativa. 
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INDUÇÃO PROFISSIONAL À EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPLORANDO 
OS CINCO SENTIDOS POR MEIO DE UMA INTERVENÇÃO 

 

 

Lucinéa Matsui  dos Santos(UFMS/CPNV)348 
Silvana Maria Dias de Oliveira (UFMS/CPNV)349 

Klinger Teodoro Ciríaco(UFMS/CPNV)³  

  
 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo relatar experiências vivenciadas no cotidiano de 
um Centro Integrado de Educação Infantil (CIEI), no município de Naviraí. Para isso foi 
realizado estágio de observação/coparticipação e regência no berçário II com crianças na faixa 

etária de 9 (nove) meses à 1(um) ano e 6 (seis) meses. De acordo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais sobre a Educação Infantil (BRASIL, 2009), o planejamento das 

atividades precisa ter a criança como centro do processo educativo. Tendo em vista o interesse 
das crianças pelos sons e objetos, é um meio de promover o conhecimento de si e do mundo 
por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da 
criança (BRASIL, 2012). O projeto que foi desenvolvido tinha por objetivo geral, instigar a 

criança a perceber que por meio dos cinco sentidos que irá possibilitar a ela, a exploração do 
mundo como um todo. E os objetivos específicos,  explorar os cinco sentidos (audição, visão, 
tato, olfato e paladar);  estimular as sensações por meio da audição, visão, olfato e paladar;  

desenvolver o autoconhecimento das partes do corpo; cabeça, braços, pernas, pés, nariz, boca, 
olhos e ouvidos;  reconhecer e identificar os diferentes sons, cheiros, sabores, texturas e 

imagens. Devido a faixa etária das crianças, a devolutiva em relação ao desenvolvimento das 
atividades que se dá de uma maneira mais lúdica é um pouco mais lenta, mas, no entanto, em 
relação às atividades propostas, consideramos um aprendizado de grande relevância para 
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nossa formação visto que as crianças participaram ativamente interagindo por meio de 

reprodução, expressão facial e motora para o desenvolvimento do projeto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Criança. Estágio. 
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O ESTÁGIO COMO PRIMEIRO CONTATO PARA A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA: APRIMORANDO LINGUAGENS E FORMAS DE 

EXPRESSÃO POR MEIO DO LÚDICO 
 

Luiara Maria da Cruz (UFMS/CPNV)350 
Margarida Maria Silva Arantes (UFMS/CPNV)351 

Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)352                                                                         

 
RESUMO: O presente trabalho tem a intenção apresentar as primeiras experiências 

vivenciadas com a docência a partir do estágio obrigatório desenvolvido em um Centro 
Integrado de Educação Infantil (CIEI) do munícipio de Naviraí, onde realizamos a 
observação/coparticipação e regência, atendendo crianças do jardim II e jardim III, na faixa 

etária de 5 (cinco) anos. Ao longo do processo de observação e coparticipação dessas turmas, 
foi possível perceber a crescente necessidade, por parte das crianças, de estar em contato com 

atividades que lhes proporcionem desafios, que lhes estimulassem o raciocínio, a 
concentração, a coordenação motora, a imaginação e a criatividade. O Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil – RCNEI – ressalta a importância de valorizar atividades 

lúdicas. Nesse contexto, o objetivo geral do projeto desenvolvido, foi proporcionar as crianças 
momentos de convivência prazerosa, criativa de forma que elas desenvolvessem múltiplas 

capacidades por meio de jogos e brincadeiras. E os objetivos específicos foram: oportunizar 
momentos de socialização em grupo; conhecer e explorar jogos que trabalhem regras; 
explorar movimentos com o corpo promovendo o desenvolvimento da motricidade ampla, 

equilíbrio e lateralidade; oportunizar o resgate de brinquedos e brincadeiras. Consideramos 
que o estágio foi de grande relevância para a nossa formação, visto que as crianças foram bem 

ativas, no sentido de participarem das brincadeiras com muito entusiasmo, de apresentarem 
enorme interesse pelas atividades propostas onde puderam vivenciar a expressão da relação 
entre o brincar e a aprendizagem, pois a criança ao mesmo tempo que brinca experimenta e 

adquire conhecimentos, sentimentos e emoções. O lúdico é uma linguagem natural da criança, 
por isso torna-se importante sua presença na escola desde a Educação Infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio. Educação infantil. Brincadeiras. 
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EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS COM/NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
 

Maria Cristina Sousa Benitez (UFMS/CPNV)353 
Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)354 

 

  

RESUMO: O presente trabalho apresenta relatos vivenciados no primeiro estágio obrigatório 

em Educação Infantil referente à licenciatura em Pedagogia UFMS/CPNV, sendo componente 
significativo para a formação de professores proporcionando o primeiro contato com a 
realidade em sala de aula. Foi desenvolvido o Projeto “MÚSICAS E BRINCADEIRAS NO 

MUNDO ENCANTADO DO CIRCO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL” para turma de 
berçário II. A partir das observações prévias e apontamentos  propostos pelas professoras 

regentes, a temática sugerida segue o planejamento da instituição onde tais trabalhos foram 
realizados respeitando a rotina como componente essencial para o andamento e 
desenvolvimento do exercício da docência neste segmento educacional. Fica evidente que 

professores de Educação Infantil desempenham muitas funções que vão além do fazer 
pedagógico e social, diante de muitos olhares diferentes sob qual precisa lecionar. O projeto 
foi elaborado com objetivo de trabalhar o desenvolvimento por meio de brincadeiras, músicas, 

e histórias da temática circense, valorizando a ludicidade e encantamento do brincar como 
preconiza Kishimoto (ANO).  Assim, toda ação nesse sentido busca elevar os saberes 

discentes com relação ao fazer pedagógico em sua pratica, de forma enriquecedora na 
construção do docente que ambiciona. O estágio é rico em desafios, permitindo conhecer a 
realidade da sala de aula, entender e refletir sobre as práticas das professoras observadas, 

verificar as dificuldades enfrentadas e também a flexibilidade e sensibilidade de compreender 
e aproveitar as oportunidades dinamizando seu planejamento para experienciar o novo. Em 

síntese, o estágio proporciona aquisição de novos conhecimentos de maneira que possibilita a 
própria construção  descobrindo-se como pedagogo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio. Formação de Professores. Educação Infantil. 
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MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Mikaéla da Silva355 

Naiara Silva dos Santos356 

Klinger Teodoro Ciríaco357 

 

RESUMO: O objetivo do trabalho foi proporcionar o desenvolvimento da comunicação, 

interação social e o aspecto afetivo-cognitivo, como também explorar as diversidades 

musicais, estimular as sensações por meio da audição, visão e o movimento, desenvolver o 

autoconhecimento das partes do corpo citadas nas músicas, trabalhar noções sensoriais por 

meio de materiais referentes às músicas. Com base nestas considerações, elaboramos uma 

proposta de trabalho que envolveu processos ligados ao Estágio Obrigatório em Educação 

Infantil I em que visamos oportunizar à sala do maternal momentos de alegria e 

aprendizagem, relacionando assim a teoria com a prática. Para tanto, recorremos ao eixo da 

música como sendo catalizador das experiências infantis no ambiente da creche. Durante a 

observação foi possível verificar que as crianças se interessam pela música, pois durante a 

semana em que desenvolvemos o projeto “Musicalização” e, ao questionarmos a regente, a 

professora deu a sugestão de que era necessário abordar esse tema, uma vez que, por meio 

desta a criança pode se desenvolver a partir do movimento das sensações que os ritmos e sons 

proporcionam. Enfim, a música é uma arte que se expressa com combinações de ritmos, 

harmonias e melodias, de maneira agradável quando escutada. Além disso, é um veículo 

usado para expressar os sentimentos, razão pela qual não deve faltar na Educação Infantil, 

pois as crianças vivem em uma cultura repleta de sons e combinações de ritmos, desse modo 

ela pode representar possibilidades no seu desenvolvimento físico e cognitivo. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Música. Educação Infantil. Interação. Desenvolvimento.  
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PROJETO BIBLIOTECA DO APRENDER: CONSTRUINDO LEITORES 

 
 Luciane da Cruz Damasceno (UNIESP S.A. Faculdade Naviraí)358 

 Vanessa Pereira Ricardo (UNIESP S.A. Faculdade Naviraí)359 
 Adriano Chaves França (UNIESP S.A. Faculdade Naviraí)360 

 

RESUMO: Pretende-se neste resumo apresentar uma proposta de projeto de trabalho que 
aborda a importância da utilização da biblioteca escolar nos anos iniciais das escolas 

municipais de Naviraí-MS. Com intuito de incentivar o hábito de ler, expandindo a 
capacidade de informação, comunicação e interação, através de uma leitura prazerosa. 
Embasando-se no Parâmetros Curriculares Nacionais-PCNs (BRASIL,1997), em relação ao 

acesso do aluno ao universo da leitura no espaço escolar, pois a escola tem grande 
responsabilidade na prática da leitura. Os mecanismos utilizados serão palestras, 

reorganização da biblioteca, noite literária e a criação do cantinho da leitura, introduzindo a 
relação entre família, escola e comunidade. Uma biblioteca bem adaptada é capaz de 
promover total interesse dos alunos, onde a criança aprende a gostar de ler, a se interessar pela 

leitura e pelo livro, ou por qualquer coisa que represente uma interpretação, uma associação, 
uma história. A partir da biblioteca o indivíduo estimula o seu desejo de conhecer os livros. 

Percebe-se, desta forma, que as bibliotecas escolares desempenham um papel primordial na 
formação de leitores, já que a partir de uma biblioteca escolar bem estruturada pode-se 
desenvolver o interesse das crianças pelo mundo da leitura. A leitura é essencial para o bom 

desenvolvimento individual e social do leitor, é pela leitura que podemos construir e 
reconstruir o conhecimento que servirão para nossa formação enquanto sujeito sociais. 

Almeja-se que as crianças adquiram o hábito de ler na fase inicial de seus estudos, coletando 
as informações que as cercam e ampliando o seu conhecimento geral. 

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Biblioteca. Leitura. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA A PARTIR DO GÊNERO TEXTUAL CONTO: 
UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO LITERÁRIO PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

Grasiela Coutinho Capilé Antoniassi361 
 

RESUMO: A presente comunicação traz os resultados parciais de uma pesquisa de Mestrado 

Profissional em Letras -PROFLETRAS, oferecido pela Universidade estadual de Mato 
Grosso do Sul campus Dourados, cuja temática versa sobre a formação do leitor e do autor 

proficiente, a partir dos estudos de autores da teoria dos gêneros textuais (BAKHTIN, DOLZ 
& SCHEUWLY), e de pesquisadores que discutem aspectos integrantes da área de formação 
do leitor, dentre eles destaca-se (MANGUEL, CORACINI, MAGNANI & COSSON).Tendo 

em vista que o trabalho com gêneros textuais vem despertando o interesse dos estudiosos da 
área da linguagem há algum tempo. Como forma de transformação do ensino aprendizagem 

de língua materna, apresenta propostas centradas no texto como atividade de linguagem, 
conforme sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998).  Partindo da problemática: 
como formar leitores e autores proficientes? Essa pesquisa tem como objetivo investigar 

estratégias que auxiliem os professores na formação de leitores literários e de escritores 
proficientes e desenvolver a partir do gênero conto, propostas de sequências didáticas que 

contribuam para a formação de leitor e escritor proficiente. Para tanto, selecionamos a turma 
do 9º ano do ensino fundamental de uma unidade educacional da rede municipal, no 
município de Naviraí (MS), que nos servirá de escola de aplicação.  A proposta está ancorada 

no instrumento metodológico da sequência didática (DOLZ E SCHEUWLY). O trabalho 
apresentado fora organizado da seguinte forma: primeiramente trouxemos bases teóricas que 

conceituam leitura, letramento literário e gêneros textuais e que trazem uma reflexão sobre 
propostas metodológicas sistematizadas que auxiliam na formação de leitores e autores nas 
escolas a partir dos gêneros textuais. Com isso, pretendemos produzir material didático-

pedagógico para o ensino sistematizado de leitura e escrita a partir dos gêneros textuais, mais 
especificamente do gênero conto e que auxiliem professores no ensino da língua materna. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento Literário. Literatura. Gêneros textuais.  
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FAMÍLIA HOMOPARENTAL E SUA RELAÇÃO COM A 
INSTITUIÇÃO ESCOLAR: QUESTÕES PARA O DEBATE 

 

Elisângela de Barros Pereira (UFMS/CPNV) 362  

Klinger Teodoro Ciríaco (UFMS/CPNV)363 

 

RESUMO: Relatamos dados de um estudo exploratório, na modalidade estudo de caso, em 
que se objetivou caracterizar e compreender a relação de uma família homoparental, 
constituída por dois homens e dois filhos, com a instituição escolar. Para tanto, recorreu-se a 

dados provenientes de uma entrevista semiestruturada no sentido de obter informação sobre o 
processo de adoção dos filhos, inserção no ambiente escolar e relação com a sociedade. O 

estudo se enquadra no campo da pesquisa qualitativa de caráter descritivo-analítico. Da 
análise, conclui-se: a) que a família em questão, não teve problemas com o preconceito e 
discriminação; b) sua relação com a escola é pacífica e; c) a escola não tem preparo para 

receber novas configurações familiares. Findamos o estudo em defesa do posicionamento de 
que, é preciso reconhecer que, na sociedade contemporânea, não podemos falar em um 

conceito único de família.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Família. Homossexuais. Educação.  

  
   

1 INTRODUÇÃO 

 

O artigo busca compreender a relação de uma família homoparental com a instituição 

escolar em que seu filho está matriculado. Para este fim, pretende-se trazer à tona dados de 

uma entrevista semiestruturada desenvolvida com os dois pais (homens) da criança, bem 

como problematizar situações de preconceito, dificuldades e aceitação da mesma por parte do 

meio educacional.  

Acreditamos que a aproximação com a situação estudada, por meio de um estudo de 

caso, pode fornecer pistas para a compreensão da temática, como também levantar novos 

elementos para compreender em que medida o professor e a própria escola podem estreitar 
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laços com a família homoparental na perspectiva de minimizar situações de preconceito 

silenciadas nos bancos escolares.  

A escolha do tema “família homoparental” se deu a partir de observações em estágio 

obrigatório em que vivenciamos momentos de preconceito, por parte das instituições, quanto 

ao que diz respeito a essa configuração familiar, razão pela qual optamos por um estudo 

detalhado com um casal para tentar compreender em que medida a escola e os professores se 

relacionam com eles.  

A partir de todas as formações culturais, com o estabelecimento de regras, normas, 

entre outras predisposições decorrentes em cada ambiente, pode-se pontuar a pluralidade de 

famílias na contemporaneidade. Nesse sentido, o presente trabalho busca problematizar a 

forma com que a escola lida com as famílias constituídas a partir da homoparentalidade.  

 

2 DOS PRIMÓRDIOS À CONTEMPORANEIDADE: A CONSTITUIÇÃO DA 

CONFIGURAÇÃO FAMILIAR 
 

As questões ligadas a relacionamentos afetivos, configuração de família sempre 

sofrerem interferências da sociedade devido à cultura, valores e, principalmente, por religião. 

Conforme destaca Dias (2005, p.02):  

 

O casamento inicialmente era indissolúvel. A família, consagrada pela lei, tinha um 

modelo conservador: entidade matrimonial, patriarcal, patrimonial, indissolúvel, 

hierarquizada e heterossexual. O vínculo que nascia da livre vontade dos nubentes 

era mantido, independente e até contra a vontade dos cônjuges. Mesmo após o 

advento da Lei do Divórcio, a separação e o divórcio só são deferidos quando 

decorridos determinados prazos ou mediante a identificação de um culpado. 

 

Ao observarmos a história da educação, vemos uma configuração de um modelo de 

familiar ideal, composto por pai, mãe e filhos. Mas, o que não podemos perder de vista é que 

houve mudanças nessa composição até os dias atuais.  

Antes de enfrentar essa discussão, faz-se necessário percorrer alguns períodos 

históricos para que se possa compreender essa evolução. Pretende-se apresentar a evolução 

conceitual e essa modificação do modelo de família até a atualidade.  
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Em conformidade com o momento histórico vigorante, percebe-se que a atual 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), amparada pela nova noção do constitucionalismo 

moderno, protege a supremacia da dignidade da pessoa humana em seu art. 1º, III; “a 

liberdade, a igualdade”, em seu art. 5º, e em seu art. 3º, IV, “visa promover o bem de todos, 

sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação; 

valorizando assim o ser humano como sujeito de direito visando conceder, o respeito e a 

inserção e à cidadania de forma mais ampla”. 

Dentre as várias denominações de famílias, veremos algumas começando pela 

denominada família anaparental, não regulada pelo legislador, pode ser definida como a 

relação familiar baseada no afeto e na convivência mútua, entre pessoas que não apresentem 

grau de parentesco. 

Cresce na atualidade outra forma, que é a família pluriparental (com denominação 

também de família mosaico). Essa pode ser entendida como a entidade familiar que surge com 

a ruptura de anteriores vínculos familiares e a consequente formação de novos vínculos, 

incluindo os filhos oriundos de outras relações e também aqueles que o casal venha a ter em 

comum.  

Também desponta no universo familiar na atualidade a família eudemonista. Sendo 

entendida como a família cuja formação provém do afeto, em que a viabilidade produz 

felicidade nos seus componentes, bem supremo da existência humana. O eudemonismo é a 

doutrina que enfatiza o sentido de busca da sua felicidade pelo sujeito.  

Outra forma de representação familiar presente na atualidade é a monoparental. Essa 

se configura de forma desvinculada da ideia de um casal e seus filhos, é formada por inter-

relação da prole com apenas um dos seus genitores por razões diversas: viuvez, divórcio, 

separação, adoção, não reconhecimento pelo outro genitor, inseminação artificial, produção 

independente, entre outros.  

Em suma, podemos concluir que não existe um conceito único de família, pois é 

comum, cada vez mais, as famílias monoparentais, casais com filhos de casamentos anteriores 

e novos filhos, filhos sem pais, filhos sem os pais por perto, sendo criados pelas mães e vice-
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versa, casais sem filhos; casais homossexuais, inseminações artificiais, parentalidade 

socioafetiva. 

 

3 HOMOSSEXUALIDADE, PRECONCEITO E A HOMOPARENTALIDADE  

 

A sociedade que se proclama defensora da igualdade é a mesma que ainda mantém 

uma posição discriminatória nas questões da homossexualidade. Nítida é a rejeição social à 

livre orientação sexual. Homossexualidade existe e sempre existiu, mas é marcada pelo 

estigma social, sendo renegada à marginalidade por se afastar dos padrões de comportamento 

convencional. “Por ser fato diferente dos estereótipos, o que não se encaixa nos padrões é tido 

como imoral ou amoral, sem buscar-se a identificação de suas origens orgânicas, sociais ou 

comportamentais” (DIAS, 2005, p. 17). 

Segundo Okita (2015), a verdade sobre a homossexualidade e suas origens, bem como 

os casos de preconceitos contra o sujeito homossexual são escondidos/silenciados. Tal 

realidade, fez com que, por muito tempo, grupos de pessoas vivessem se escondendo da sua 

própria identidade por medo, vergonha ou, até mesmo, comodismo.  

De acordo com Okita, (2015, p. 19): 

 

A repressão anti-homossexual tem obrigado a maioria destes a se esconderem como 

seres humanos atrás de uma máscara de conformismo heterossexual. Sem sua 

identidade social e política, como outros grupos pós oprimidos, é um setor sobre o 

qual recaem muitos preconceitos e ideias distorcidas. 
  

Na pós-modernidade, convivem diversas modalidades de famílias, sendo a família 

homoafetiva aquela constituída nos estados intersexuais a que evidencia uma maior discussão 

devido ao preconceito social. A família formada por pessoas do mesmo sexo vem 

desbravando a imensidão do preconceito e da falta de conhecimento para se cravar na mesma 

lista da entidade familiar que as demais 

O direito à orientação sexual passou a ser visto como um direito fundamental do ser 

humano previsto em Carta Constitucional. No Brasil, a família formada por pessoas do 
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mesmo sexo, após muitas controvérsias, alcançou o reconhecimento próprio em muitos 

estados e municípios, mesmo que ainda de forma embrionária. 

Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou a entidade familiar 

formada por pessoas de mesmo sexo como união estável, assemelhando, essa a família 

formada na união estável, com casais heterossexuais.  

Na data de 25 de outubro do mesmo ano, o STF avançou ainda mais quando autoriza o 

casamento de duas mulheres no sul do país. Esse fato abriu espaço para precedente de 

regulamentação do casamento homossexual no Brasil, com todos os desdobramentos daí 

decorrentes de cunho sucessório, patrimonial, aquisição do status família e também a adoção 

de menores.  

O Brasil, numa atitude bem moderna, com a Resolução n. 2.013/13 do Conselho 

Federal de Medicina, viabilizou o acesso às técnicas de reprodução assistida aos 

homossexuais.  

Tendo em vista estes apontamentos, percebe-se que uma nova compreensão de família 

se organiza em nossos dias, ocorrendo assim uma sensível mudança nos conceitos básicos. O 

conceito de família tornou-se mais amplo e de acordo com a realidade presente na sociedade, 

traduzindo assim às novas configurações familiares em que pai, mãe e filhos, não 

necessariamente, parte do padrão tradicionalmente constituído (casais heterossexuais).  

Assim, o conceito de família, antes profundamente atrelado aos efeitos do casamento 

homem e mulher, hoje está mudado, constatam as transformações ocorridas no conceito de 

família, admitem-se, então, outras formas de constituição familiar. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa descrita neste texto tem como propósito compreender a relação de uma 

família homoparental com a instituição escolar. Para tanto, adotamos uma perspectiva 

metodológica de pesquisa, nos moldes qualitativos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), de caráter 

descritivo-analítico a partir de um estudo de caso. 
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Gil (2010, p. 58) considera que o estudo de caso “[...] é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 

considerados”.   

Neste sentido, o fato de estudarmos uma família específica, poderá nos auxiliar a 

reunir elementos teórico-metodológico para pensar práticas de promoção tanto ao combate à 

homofobia na escola quanto à valorização e respeito a diversidade sexual dos sujeitos, uma 

vez que, através da entrevista podemos desvelar algumas situações e vivências dos sujeitos e 

como os mesmos agem diante dos acontecimentos. 

 

Na perspectiva de conseguir atender os objetivos, a pesquisa teve início a partir das 

seguintes etapas:  

1ª- Levantamento bibliográfico; 

2ª- Mapeamento de famílias homoparentais no município de Naviraí/MS e região;  

3ª- Contato com uma família homoparental via Facebook; 

4ª- Entrevista semiestruturada; 

5ª- Cruzamento e análise de dados. 

 

Reiteramos que devido a baixa proporcionalidade de famílias homoparentais no 

município de Naviraí/MS, a pesquisa de campo se deu a partir do mapeamento pelas redes 

sociais em que encontramos um casal de homens dispostos a contribuir, razão pela qual nos 

deslocamos até o interior do Estado de São Paulo, para o município de Ilha Solteira, onde 

então realizamos a entrevista semiestruturada com Luigi e Mário (nomes fictícios), pais de 

um menino em idade pré-escolar.   

 

5- DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

  

5.1 EPISÓDIO 1: A ADOÇÃO... 
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Analogamente, é importante destacar que, ser homossexual ou heterossexual não torna 

um indivíduo mais ou menos apto para exercer os papéis de pai e de mãe, pois o critério a ser 

observado nesse caso é sempre o de bem-estar da criança, no sentido de ser educada em um 

ambiente seguro, tranquilo em que possa se desenvolver (SILVA JÚNIOR, 2005). 

Na atualidade, a decisão de ter ou não filhos é uma preocupação recorrente para 

distintos casais e famílias. Por um lado, temos um grupo empenhados na lógica tradicional em 

que para se ter uma família de fato é preciso ter um filho e por outro temos grupos que se 

consideram famílias, independentemente de ter ou não uma criança no matrimônio. 

Naturalmente, essa problemática dos filhos toca também nos casais homossexuais, uma vez 

que, estes têm os mesmos direitos e deveres enquanto cidadãos. Assim, uma alternativa 

encontrada e que, a cada ano, tem crescido significativamente no Brasil e no mundo é a 

adoção.  

Nessa direção, percebemos que para Luigi e Mário, adotar um bebê seria um passo 

importante em sua união, mas que de início não fora algo premeditado: “Na verdade essa 

questão da adoção nunca foi uma coisa que foi conversada [...] comigo e com o Luigi [...] a 

gente nunca tinha pensado em adotar [...], nunca passou pela nossa cabeça” (Mário). 

Contudo, como este casal tem um convívio social pacífico e são declarados perante a 

sociedade, isso fez com que muitos amigos dessem a ideia da adoção como sendo uma forma 

de fortalecer a relação. Foi a partir da conversa com uma amiga, que se dispôs a ajudá-los, 

que decidiram pela adoção, conforme nos relata o Mário: 

 
[...] a História de vocês é tão bonita, vocês nunca pensaram em ter um filho, alguma 

coisa (...), aí isso começou a permear (...) mas ter um filho vai mudar toda a vida, 

como vai ser? (...) e aí até que chegou um dia que ela [referindo-se a amiga] falou a 

gente pode conversar, eu posso ajudar vocês, essa questão de adoção é uma coisa 

difícil, mas a gente tenta ajudar. 

 

Percebemos, quando do momento da conversa na entrevista, que o auxílio desta amiga 

fora fundamental para andamento do processo de adoção. A dificuldade, para esta família, 

aparentemente, não se apresentou de maneira brusca, mas sabemos que nem sempre é tão fácil 

a adoção, e que este ato é ainda mais complexo quando se trata de casais homossexuais. 
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A heterossexualidade marca as relações sociais na atualidade, a sociedade ainda é 

muito resistente em aceitar que casais homossexuais possam ter direito à adoção.  

No entanto, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), há 

autorização da adoção por uma única pessoa, não se menciona sobre a orientação sexual de 

quem deseja adotar. Assim, o artigo 43 do ECA, determina: “A adoção poderá ser deferida 

quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”. 

Destacam-se dentre os requisitos, a idade mínima de 18 anos para o adotante, 

diferença de pelo menos 16 anos entre ele e o adotado, podendo a adoção ser singular ou 

conjunta, desde que no último caso, por casal constituído mediante casamento civil ou união 

estável.  

Não há nenhuma Lei em nosso ordenamento jurídico que promova a devida proteção 

aos casos de adoção por casais homoafetivos, assim pede maior atenção por parte do 

judiciário ao analisar o caso, visando sempre o melhor interesse da criança. 

Conforme Dias (2010, p.01):  

 
Nada justifica a estigmatizada visão de que a criança que vive em um lar 

homossexual será socialmente rejeitada ou haverá prejuízo a sua inserção social. 

Identificar os vínculos homoparentais como promíscuos gera a falsa ideia de que não 

se trata de um ambiente saudável para o seu bom desenvolvimento. Assim, a 

insistência em rejeitar a regulamentação da adoção por homossexuais tem por 

justificativa indisfarçável preconceito. 

 

Dadas as explicações acima, então, Luigi e Mário decididos pela adoção, vieram às 

preocupações de como seria o depois. Pensaram em tudo, medos, rejeição, despreparo e 

insegurança. 

As colocações apresentadas evidenciam a preocupação que eles tinham a respeito da 

adoção. Preocupações essas que às vezes muitas famílias, independente da configuração, não 

têm, pois observamos na prática social que, para muitos, ter filhos é uma situação que ocorre, 

em alguns casos, sem ser algo planejado. Para Mário e Luigi, após o amadurecimento da 

ideia, adotar tornou-se uma decisão séria e que envolveu, necessariamente, planejamento e 
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mudanças estruturais na vida privada e cotidiana do casal. Observamos ainda que para esta 

família, o maior receio foi o preconceito que a criança poderia sofrer. 

É possível verificar certa propriedade, compreensão e entendimento, quando Luigi 

fala sobre seus direitos e sobre as leis que os garantem.  Essa característica deve-se ainda a 

uma causa de luta, há vista que ele faz parte de movimentos LGBT´s e outros ligados à 

questão de gênero, sendo um sujeito ativo na causa em seu município e região.  

Isso é um diferencial na vida deste casal e de sua família, pois conhecer seus direitos e 

lutar por eles é um princípio básico para exercer o papel da cidadania, mas, muitas vezes, a 

falta de conhecimento disso leva muitas famílias homoparentais a prática do silenciamento e 

não combatem as situações de preconceitos sociais.  

 

5.2 EPISÓDIO 2: O CONTATO COM A INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 

O passo decisivo na vida de Arthur (filho do casal) estava por vir: a inserção na 

escola. Um questionamento permeava o pensamento da família: Como seu filho seria recebido 

e acolhido no dia a dia da instituição de ensino? 

Muitas inquietações perturbavam o casal: medo do preconceito, da não aceitação por 

parte da escola e das outras famílias das crianças, enfim: o que todos iriam dizer e pensar? 

Conforme Mário nos relata, para a surpresa inicial, esse primeiro contato foi pacífico: 

 

A primeira escola foi tranquila.  Assim, foi tão legal que o Arthur (...) a primeira 

professora dele era uma professora evangélica (...). Pensamos: “a gente chegou, nós 

os pais da criança e a professora evangélica”.  Depois, na verdade, a gente foi vendo 

o carinho que ela tinha com ele, o carinho e a receptividade que ela teve com a 

gente. O que a gente notou foi assim, que a escola preparou as professoras que 

estavam inseridas dentro daquele contexto para receber ele e receber a gente.  

 

Na resposta acima, fica evidente a preocupação com a aceitação da criança por parte 

da escola e dos professores, ao menos na percepção de Mário, quando acrescenta que a 

professora de seu filho (evangélica) que, por preceitos religiosos, poderia olhar estranho ou 

ainda renegar seu filho por ser de uma família homoparental, agiu naturalmente.  
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Sabemos e defendemos o posicionamento, enquanto professores, que não podemos 

deixar que nossas crenças e valores pessoais interfiram na formação de atitudes dos sujeitos 

dentro do ambiente escolar.  

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (BRASIL, 2006), 

podemos notar a seguinte formulação sobre a formação de professores:  

 
Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças                                               

de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros , faixas geracionais, 

classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras 

(grifo nosso). 

 

Estes princípios formativos, idôneos de causa religiosa e crenças, precisam estar 

presentes nos cursos de formação de professores, bem como problematizados no contexto da 

escola, enquanto ambiente de trabalho e de formação contínua dos docentes.  

Segundo Passamani e Ferreira (2011), torna-se um desafio problematizar essas 

questões, sobretudo, por constituírem-se ainda como um verdadeiro “tabu” em muitas 

sociedades, incluindo a nossa. Trata-se de uma discussão, sem dúvida, alvo de muitas críticas 

religiosas, decorrentes de uma sociedade bastante apegada a valores tradicionais, algumas 

vezes vistos como conservadores, que evita historicamente estudar racional e concretamente o 

tema. 

A sensação de alívio pode ser percebida na fala de Mário sobre a conversa com a 

professora, quando a mesma diz que não vê nada de anormal na família e na educação da 

criança. 

 

Então, ela [a professora] foi vendo que a ‘criação’ de uma família homoparental era 

igual a família dela, ela sempre falou para mim assim: ‘nossa como que é (...) igual, 

e vocês não são diferentes, porque muitas pessoas sempre falam, julgam  a família, 

dizem que pode causar algum transtorno psicológico na criança’. 

 
O contato da professora de Arthur com a realidade cotidiana da família homoparental 

fez com que ela se libertasse de pensamentos maldosos e/ou inverídicos sobre a educação de 

uma criança filha de um casal homossexual. Sua afirmação, em conversa com a família de 
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Mário e Luigi, deixa a percepção de sua descoberta perante o contato: “nossa como que é (...) 

igual, e vocês não são diferentes”. 

O casal conseguiu perceber as mudanças que ocorreram na escola após a inserção da 

criança, citam que houve uma reformulação na dinâmica do trabalho para que professores e 

demais profissionais da instituição pudessem receber Arthur:   

  
[...] a questão pedagógica, psicológica, o trabalho psicopedagógico da escola, ela foi 

mudada para receber essa nova, esse novo tipo de família tá, e os outros pais 

soubessem que estava recebendo um novo tipo de família ali com uma criança. A 

forma de se tratar aquela criança e aquela família, tanto pela parte da escola como 

pelos próprios pais (...) houve assim um como receber essa família (Luigi). 

 

O fato é que isso deveria acontecer de forma natural, pois é uma criança como outra 

qualquer e quando dizemos que todos se “prepararam” para receber o aluno, isso nos deixa 

algumas marcas de curiosidade para saber o porquê do preparo? Quais discussões foram 

feitas? O que mediou este processo? O conhecimento problematizado? Enfim, estas mudanças 

foram feitas com base em que? Seria conhecimentos do senso comum ou recomendações da 

literatura? 

Problematizar isso também é um ponto preciso, embora não seja o foco central deste 

estudo.  

Na visão desta família, a preparação do ambiente escolar para recepção de seu filho e, 

consequentemente, deles em momentos de reuniões e datas comemorativas é algo positivo, 

embora discordamos, enquanto pesquisadores, deste movimento no sentido da igualdade de 

gênero sem tratamentos diferenciados.  

 

5.3 EPISÓDIO 3: A VISÃO DA SOCIEDADE SOBRE A FAMÍLIA 

HOMOPARENTAL  

 

Em nossa sociedade contemporânea, a intolerância, as situações de preconceitos, e a 

prática da homofobia estão presentes arraigadas nas crenças e valores dos sujeitos. Nesse 

sentido, o que foge à “regra”, a tradição e considerado “aberração”.  

Passamani (2009, p. 65) enriquece nosso entendimento quando expõe que:  
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A prática da homofobia e a condenação da homossexualidade como “pecado 

nefado” isto é, aquele que não se pode nomear, foi uma herança dos cristãos para  a 

cultura brasileira, herança que é recontada, reeditada, reconstruída e presente 

inclusive nos dias atuais quando essa homofobia reveste-se de outras tonalidades, 

mas segue igualmente discriminatória e preconceituosa. 

 

A família homoparental, analisada neste estudo de caso, têm ciência dessa sociedade e 

seus preconceitos, ainda que mascarados diante de um discurso que se prega contra o 

preconceito e até mesmo a homofobia.  

Luigi e Mário, por ter uma relação estável já há alguns anos, bem como por serem 

conhecidos no munícipio em que moram, sentem a necessidade de expor situações de sua vida 

privada para a sociedade no sentido de demonstrar que são “normais”, conforme o próprio 

discurso de Mário, momento em que descreve que “a gente é uma FAMÍLIA normal”.   

Essa afirmativa encontra respaldo no fato de que, pela própria carreira dos dois, 

cabeleireiro (Mário) e fisioterapeuta (Luigi), são figuras em evidência em um munícipio de 

26.443 habitantes364. Isso é tão verdade que, após a adoção, o casal teve sua história narrada 

por outras pesquisas de trabalhos de conclusão de curso na área do Direito e da Saúde, assim 

como foi alvo de notícias em jornais locais e regionais, por serem o primeiro casal 

homossexual das proximidades por terem sucesso na adoção.  

Na nossa interpretação, esses elementos, quando somados à questão da visão da 

sociedade, podem ter favorecido a “aceitação”, ou seja, estamos a falar de uma família que 

conhece seus direitos e que têm conhecimento sobre leis, isso contribui para minimizar 

situações de homofobia, não que não existam.  

As falas abaixo trazem marcas de dois momentos envolvendo a mídia e/ou a sociedade 

do município (dia das mães e a visita do jornal em sua residência):  

 
Na verdade, foi só surpresa!!! Essa foto aqui (mostra uma foto) é de 2013, tinha uma 

menininha da sala do Arthur que chama Maria, e a mãe dela é fotografa e aí a cidade 

fez uma homenagem e tudo.  Ela que ia tirar as fotos, e foi onde ela ligou para gente 

e falou que estava querendo fazer uma homenagem para os “Pães”: ‘o que vocês 

acham, a gente queria homenagear vocês’. E eu sempre fui muito avesso a isso, eu 

                                                                 
364

 Dados do IBGE, 2016. 
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não gosto de ficar em evidência, porque a gente é ser humano, a gente pode errar, 

uma hora eu posso dar um tapa nele, ou acontecer alguma coisa, aí quando você fica 

muito assim, você fica meio tendencioso a não errar ou alguma coisa (Mário). 

 

[...] mas, ela fez, ela veio aqui [se referindo a repórter do jornal], trouxe o cara do 

jornal que falou: ‘Não! Tem tudo a ver! Aí a gente quer fazer’ (referindo-se a 

matéria no jornal). Aí fez, aí tirou foto no jornal e colocou.... tenho o jornal até hoje, 

fez um super texto, foi lindo e aí na escola fizeram uma homenagem dizendo coisas 

boas sobre nós, e aí as próprias mães falando que elas consideram a gente  até 

melhor que muitas outras mães para cuidar (Mário) 

 

A prática de colocar em destaque notícias sobre a vida da família demonstra uma 

necessidade de aceitação, que julgamos relevante, mas, neste caso, pensamos ser preciso 

menos evidência no sentido de que isso não se torne um espetáculo. Conquistar direitos para a 

família homoparental e o respeito perante a sociedade é uma luta diária e nem todos os 

homossexuais têm ou tiveram as mesmas oportunidades que esta família, isso nos leva a 

reflexão de que, talvez, a aceitação social e o relacionamento com a escola seja pacífico e 

“neutro” pela questão dos postos sociais ocupados por estes sujeitos. 

 

5.4 EPISÓDIO 4: E A CRIANÇA NO MEIO DISSO, COMO FICA?  

 

Quando o assunto trata-se de casais homossexuais, uma preocupação recorrente no 

pensamento social é a constituição deste tipo de família. Dúvidas são frequentes na visão dos 

sujeitos, tais como: é possível ter filhos? Como esta criança será/é educada? O menino ou a 

menina vai “virar” gay? Os pais vão abusar desta criança? E o psicológico dela? 

Gostaríamos de iniciar este tópico resgatando um argumento simples e racional: somos 

todos filhos de casais heterossexuais! O que significa dizer que nascemos fruto de uma 

relação sexual de um homem com uma mulher, isso porque para que ocorra a gravidez é 

necessário que o óvulo, gameta feminino, seja fecundado pelo espermatozoide, gameta 

masculino (LOUREDO, S/D).  

A Bióloga Louredo (S/D), em uma reportagem sobre a gravidez e seus 

acontecimentos, contribui com nossa explicação ao expor que o resultado dessa fecundação dá 

origem ao zigoto, que após várias mitoses se transforma no embrião. Quando esse embrião 
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chega ao útero, ele se fixa na parede uterina em um processo que conhecemos como nidação, 

que ocorre geralmente no 7º dia após a fecundação. Assim que ocorre a nidação, tem-se o 

início da gravidez, também chamada de gestação. Na espécie humana, a gravidez dura 

aproximadamente nove meses ou cerca de trinta e nove semanas. E aí, então, ocorre o 

nascimento (LOUREDO, S/D). 

Nascemos, enfim! Crescemos a observar nossos pais (homens com mulheres, pela 

força da tradição), entramos na sociedade e, consequentemente, na escola com uma visão 

heteronormativa, acompanhamos notícias, músicas e até mesmo novelas e filmes com 

histórias de casais heterossexuais.  

Sofremos uma grande influência social, escolar e familiar para que assim fossemos: 

pessoas (homens e mulheres) hetéros, e porque não os somos em sua totalidade? Como 

explicar isso já que sofremos “influência” do meio? Crescemos num ambiente vendo homens 

e mulheres (nossos pais) se relacionando diariamente e, porque, não o somos em todo 

heterossexuais?  

Enfim.... A influência da família, argumento este potencializador dos discursos 

homofóbicos e preconceituosos já não cabe mais! Não é uma questão de influência, ninguém 

“escolhe” ser homem ou mulher.  

 Dadas estas reflexões iniciais, queremos enfatizar agora que: e a criança no meio disso 

tudo?  

Disso tudo...amor, compaixão, amizade e carinho, características estas de uma família 

que acolheu e adotou de braços abertos duas crianças renegadas por um heterossexual. Existe 

algo de errado nisso?!  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: “O GRAND FINALE” 

 

 Com base nos episódios analíticos apresentados ao longo da descrição e análise de 

dados referenciados neste artigo, chega-se ao grand finale de um processo investigativo que 

tentou compreender a relação de uma família homoparental com a instituição de ensino em 

que seu filho mais velho estava matriculado.  
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A aproximação dos pesquisadores com a situação estudada possibilitou perceber que a 

família entrevistada tem, aparentemente, uma boa relação com a escola, pois como nos 

relataram participam de todas as festividades, reuniões de pais, entre outras atividades. Apesar 

de nos confidenciar, em vários momentos, que a escola se “prepara” para recebê-los, como 

também para receber a criança, isso não parece incomodá-los. 

Essa participação nunca lhes causaram algum preconceito visível ou que fosse 

perceptível, ao contrário, são bem acolhidos e recebem elogios pela forma com a qual educam 

Arthur.  Vale ressaltar que o casal é muito esclarecido quando o assunto envolve seus 

direitos, deixam claro que sabem dos mesmos e que se ocorrer algum tipo de preconceito, 

discriminação com o filho, os envolvidos irão responder judicialmente.   

Sobre o futuro escolar da criança, a família homoparental ressalta que se Arthur 

sofrer algum tipo de preconceito, o mesmo terá de saber lidar com a situação, haja vista que 

os preparam para isso.  

Em particular, a realidade apresentada por essa família não pode ser generalizada, uma 

vez que, sabemos que nem sempre crianças advindas de uma família homoparental são bem 

aceitas nas instituições escolares, talvez por falta de preparo dos educadores e profissionais da 

educação. Percebemos que prevalecem, ainda na atualidade, professores que sem perceber 

incorporam suas crenças, valores familiares e posturas errôneas em sala de aula quando o 

assunto é gênero e sexualidade.  

Por fim, a pesquisa ora apresentada nos indicou que ainda há um longo caminho a se 

percorrer para que se possam ter profissionais competentes e comprometidos com as questões 

de gênero e o respeito à diversidade sexual. Os limites deste estudo residem na questão de não 

termos a possibilidade, neste trabalho, de relacionar a visão de professores sobre a temática, 

como também de percebermos melhor tal problemática no contexto público de ensino, 

questão que reforça os silenciamentos presentes na vida cotidiana de inúmeras famílias 

homparentais. 
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CRIANÇAS INTERSEX E DIREITO À IDENTIDADE 
 

 

Gilmara Soares da Silva (UFMS/CPAN) 365 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/CPAN)366 

 

 

RESUMO: Este artigo aborda sobre aspectos relevantes referentes aos direitos das crianças 

intersexo e utiliza informações advindas de entrevista com uma mãe de uma criança intersexo 

sendo narrados fatos desde a sua gestação até o parto, sendo o eixo norteador a seguinte 

questão: Como é a experiência de ser mãe de uma criança intersexo? Nesse contexto, o 

presente estudo tem por finalidade discutir a garantia do direito à identidade da criança 

intersexo, na perspectiva dos direitos humanos no Brasil. Assim, parte-se do princípio de que 

no país não há políticas públicas que atendam essas crianças, visto que legalmente uma pessoa 

só existe quando é feito seu registro civil, passando a ser um cidadão de direitos, estando tal 

postura na contramão se relacionada às diferentes leis que reconhecem o ser como sujeito de 

direitos, mesmo quando ainda está no ventre materno.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Crianças. Intersexo. Direitos. Identidade. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Esse estudo é fruto da inquietação acerca dos processos de construção das identidades 

e expressões de gênero, mais especificamente sobre a questão da intersexualidade no Brasil. 

Caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e de campo, por apresentar estudos teóricos e 

relatos de experiência de uma mãe de criança intersexo, sendo destacado como começa e 

termina os direitos das famílias de crianças intersexuais.  
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Percebemos que nos dias atuais muitas crianças começam a frequentar os ambientes 

escolares a partir dos quatro meses de idade e, se não houver interrupção, concluem o ensino 

médio com aproximadamente dezessete anos.  

Vale ressaltar que essa caminhada escolar tem um papel fundamental no que tange à 

formação da identidade, tendo em vista que a escola tanto pode ajudar a construir quanto a 

descontruir conceitos, por se tratar de um espaço educativo que não é neutro, mas que, ao 

contrário, exerce grandes influências na vida das pessoas. 

Nesse contexto, o presente estudo tem por finalidade discutir a garantia do direito à 

identidade da criança intersexo, na perspectiva dos direitos humanos no Brasil, partindo do 

princípio de que no país não há políticas públicas que as atendam, visto que legalmente uma 

pessoa só existe quando é registrada.  

Para alcançar aos objetivos propostos, tornou-se necessário primeiramente fazer o 

levantamento de referencial teórico, sendo considerado como um processo investigativo 

árduo, por serem encontradas pouquíssimas pesquisas na área da educação que abordassem 

sobre o tema proposto. No segundo momento do estudo, foi realizada entrevista com a mãe de 

uma criança intersexo, com o propósito de entender a realidade de quem vivencia o desafio de 

ser genitora e responsável por um filho intersexo no Brasil. 

 

2 SEXO, GÊNERO, INTERSEXUALIDADE E LEGISLAÇÃO 

 

O trajeto histórico do conceito de gênero, na forma nominal que o concebemos hoje, é 

fruto de diversos estudos iniciados pelo movimento feminista, desde a década de 1970, os 

quais surgem principalmente devido à submissão/dominação existente entre o sexo masculino 

e feminino. Trata-se do sistema-binário construído ao longo dos tempos pela sociedade, 

caracterizado pelas relações existentes entre homens e mulheres, as quais resultam em uma 

relação de poder e de dominação. Assim, o sexo feminino é visto como frágil e o sexo 

masculino é entendido como forte, sendo que tais representações determinam a relação de 
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poder, resultando na ideia de que a mulher deve ser subordinada, frente às necessidades e 

vontades masculinas.  

Para Bourdieu (1984), a dominação está associada na forma de organização da 

sociedade sendo totalmente voltada aos interesses masculinos caracterizando a desigualdade 

entre os sexos, perpetuada ao longo dos anos se estabelece a dominação de gênero no centro 

da economia das trocas simbólicas. Em sua reflexão, predominam as relações de poder, que 

na prática encontram-se materializadas no corpo, tendo como vítimas mulheres e homens que 

não se enquadram no contexto da sociedade ao qual pertencem. O corpo é, portanto, o lugar 

onde se inicia a disputa por poder, é nele que o capital cultural está imerso, é ele a primeira 

forma de identificação desde que as pessoas nascem homens e mulheres. Assim, o sexo define 

se serão dominados ou dominadores.  

Nesse contexto de representação social, dado pelo capital simbólico, a mulher é vista 

como menos capaz e inferior, sendo o oposto do homem que é visto socialmente como forte e 

superior. Tal representação é reforçada pelas mídias e também pelo modelo de educação 

informal transmitida pelas famílias, bem como pela educação formal existente nas escolas. 

Assim, historicamente foi reforçada a relação de poder predominante entre os sexos, e por ser 

o sexo feminino entendido como frágil, uma mulher era reconhecida como bem-sucedida aos 

olhos da sociedade, quando conseguia um bom casamento. Para Bourdieu (1999), o próprio 

pensamento e conhecimento histórico são dominados por homens e, nesse contexto, as 

mulheres não podem sequer pensar ou escrever sua própria história, por estarem subordinadas 

ao papel atribuído a elas socialmente.  

Dessa forma, as relações de poder dos sexos, a partir binarismo, deixam lacunas para 

busca de uma identidade de gênero com toda sua complexidade, tendo uma forma de 

organização social dos sexos, a partir de uma interpretação cultural.  

Quando refletimos acerca da palavra gênero, não falamos apenas de macho ou fêmea, 

mas do ser masculino e do ser feminino, em uma complexidade de construções sociais, 

históricas, culturais e políticas, conforme Reis e Pinho (2016). Trata-se da forma como a 

pessoa se apresenta, como sua aparência e seu comportamento, por exemplo, os quais devem 
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corresponder às expectativas sociais de acordo com a cultura em que a pessoa encontra-se 

inserida. 

 

[...] talvez o adequado não seja simplesmente dizer que gênero esteja relacionado à 

noção de poder, mas sim que gênero é fundado nesta relação: gênero deve ser 

concebido como uma relação de poder e não uma posição fixa atribuída às pessoas. 

E ainda ressaltamos que ser mulher, do mesmo modo que ser homem, não são 

modos de viver universais, nem mesmo quando se toma como exemplo uma única 

pessoa: esta pessoa vive de modos variados o que supõe ser a sua vida (LIMA; 

MÉLLO, 2012, p. 191). 

 

O gênero é visto como a construção e a prática de papéis desassociados que considera 

as representações de masculino e feminino, para ser um ser do sexo masculino tem que 

ignorar tudo que é do sexo feminino, desde brinquedos e brincadeiras quando se é crianças a 

objetos considerados do gênero feminino quando se é adulto. Hoje ainda antes do nascimento 

são criadas muitas expectativas em relação ao sexo do bebê pelos pais e por todo o meio 

social, vivenciando uma angústia para saber o sexo do bebê que está para nascer. Trata-se de 

um momento de grande curiosidade para a maioria das pessoas, pois é a partir dessa definição 

que se efetiva a preparação para a chegada da criança, que se traduz nas cores e na decoração 

dos quartos, brinquedos e em muitos casos até na forma como os pais se comunicam com o 

bebê ainda no ventre. Assim, mesmo antes do nascimento, as crianças já são influenciadas 

pelas formas de entendimento sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, e com o passar 

do tempo elas vão percebendo que por pertencerem a um gênero, não devem gostar das 

atividades do outro.  

As características física e biológica de corpos femininos e corpos masculinos, tais 

como pelos, seios e quadris, passam a determinar o que é ser homem e ser mulher, sendo 

reforçado pelo modelo de sociedade e reproduzido nas escolas.  

Segundo o dicionário Aurélio (2010), sexo é a diferença física ou conformação 

especial que distingue o macho da fêmea. Define-se então que sexo é biológico. Assim, nesse 

trabalho, identificamos sexo como dado biológico para designar a natureza dos corpos no 

binarismo construído pela sociedade, relativo ao ser homem e ser mulher. No entanto, o 

conceito de gênero não está associado ao ser homem ou mulher, macho ou fêmea, não está 
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relacionado com os fatores biológicos, mas sim com a identificação do indivíduo com 

determinado gênero (masculino, feminino ou ambos). Ou seja, embora as pessoas nasçam 

com um corpo biológico de homem ou mulher, as construções da identidade de gênero nem 

sempre são compatíveis com esse corpo, visto que muitas vezes uma pessoa pode se 

identificar com atitudes que são atribuídas culturalmente ao sexo oposto.  

 Para Scott (1990), o gênero é um elemento construído através das relações sociais, 

fundamentadas nas diferenças entre os sexos binários, sendo o gênero a primeira forma de 

relações de poder. A autora evidencia, por meio dos resultados de suas pesquisas, a 

inquietação em tratar as relações entre mulheres e homens a partir de uma ótica que faça 

como que estes sujeitos não sejam vistos em separados. Ainda na década de 70, Natalie 

Zemon, uma das primeiras pesquisadoras americanas a usar o termo gênero dizia que: 

 
Penso que deveríamos nos interessar pela história tanto dos homens quanto das 

mulheres, e que não deveríamos tratar somente do sexo sujeitado, assim como um 

historiador de classe não pode fixar seu olhar apenas sobre os camponeses. Nosso 

objetivo é compreender a importância dos sexos, isto é, dos grupos de gênero no 

passado histórico. Nosso objetivo é descobrir o leque de papéis e de simbolismos 

sexuais nas diferentes sociedades e períodos, é encontrar qual era o seu sentido e 

como eles funcionavam para manter a ordem social ou para mudá-la (DAVIS apud 

SCOTT, 1995, p. 72). 

 

Se anteriormente os estudos de gênero se referiam somente ao feminino, 

gradativamente o masculino também foi incluído, segundo a perspectiva relacional. Assim, 

surge a necessidade de estudar as relações tanto dos homens como das mulheres sem dissociá-

las, não refletindo apenas sobre a exploração das mulheres em uma sociedade comandada por 

homens, surgindo a necessidade de olhar para além das aparências visando assim um olhar 

mais crítico observando todo o contexto desde a discriminações no trabalho, igualdade dos 

sexos na educação o direito de controlar seu corpo e sua sexualidade, violências psicológicas 

e físicas. 

Dessa forma, as definições de gênero vão desde a rejeição ao binarismo biológico, 

baseado no sexo masculino e feminino, até uma ampla rede de atrelamentos que levam em 

consideração não só o corpo, mas toda a organização social e seu contexto histórico. Segundo 
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Scott (1995, p. 91), a definição de gênero implica que “[...] as relações entre os sexos 

estabelecem uma das colunas da organização social [...], a cultura condiciona uma grande 

parte da identidade feminina e masculina”. Assim, o ser homem ou ser mulher não é 

simplesmente um feito biológico e natural há diversos fatores que influenciam no modo de 

pensar, no comportamento e como atuar enquanto homens e mulheres, definido os padrões 

aceitáveis ou não pela sociedade.  De acordo com Scott (1998, p. 15), gênero é entendido 

como: 

 
A organização social da diferença sexual. Ele não reflete a realidade biológica 

primeira, mas ele constrói o sentido desta realidade. A diferença sexual não é a 

causa originária da qual a organização social poderia derivar; ela é, antes uma 

estrutura social móvel que deve ser analisada nos seus diferentes contextos 

históricos.  

 

Desse modo, entende-se por gênero a construção social e histórica, já o sexo é tido 

como classificação biológica binaria ou ser nasce como machos ou fêmeas, baseada em 

características orgânicas e físicas como cromossomos, níveis hormonais, órgãos reprodutivos 

e genitais. De acordo com Butler (2008, p. 162): 

 
A marca do gênero parece “qualificar” os corpos como corpos humanos; o bebê se 

humaniza no momento em que a pergunta ‘menino ou menina? ’ É respondida. As 

imagens corporais que não se encaixam em nenhum desses gêneros ficam fora do 

humano, constituem a rigor o domínio do desumanizado e do objeto, em 

contraposição ao qual o próprio humano se estabelece. 

 

Os sujeitos que transgredem ao binarismo sexual com uma combinação diferente 

destes fatores, em uma posição que não se encaixam nem como homens nem como mulheres 

estando no meio desse conceito binário apresentando características de ambos os sexos sejam 

físicas ou biológicas sendo caracterizadas como intersexo. O sujeito intersexual desconstrói e 

desestabiliza a discussão essencialista sobre a relação entre sexo e gênero, por desconstruir o 

conceito do que é considerado normal ou não. Assim sendo, Jesus (2012, p. 25) salienta: 

 
Pessoa cujo corpo varia do padrão de masculino ou feminino culturalmente 

estabelecido, no que se refere a configurações dos cromossomos, localização dos 

órgãos genitais (testículos que não desceram, pênis demasiado pequeno ou clitóris 
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muito grande, final da uretra deslocado da ponta do pênis, vagina ausente), 

coexistência de tecidos testiculares e de ovários. A intersexualidade se refere a um 

conjunto amplo de variações dos corpos tidos como masculinos e femininos, que 

engloba, conforme a denominação médica, hermafroditas verdadeiros e pseudo -

hermafroditas. 

 

A intersexualidade humana constitui um acontecimento orgânico isso significa que o 

sujeito está biologicamente entre os sexos, num espaço entre um e outro, não definido 

claramente de acordo com as regras da medicina o sexo feminino ou masculino. Esse fator 

apesar de não ser comum também não é raro. Chamados anteriormente de hermafroditas, 

esses termos vêm sendo substituídos pela maioria dos especialistas (pacientes e familiares) 

pelo termo intersexual.  

 
O intersexo é uma condição de nascença em que os órgãos sexuais e/ou reprodutivos 

não correspondem ao que a sociedade es pera para o sexo feminino ou masculino. 

Esta situação pode se expressar na dúvida sobre o sexo da criança ou, em 

adolescentes criadas como medo abdome. Diferentemente do transexual, o 

intersexual nasce com algum aspecto do corpo que é comumente atribuído ao outro 

sexo (CANGUÇU; LIMA, 2013, p. 15).  

 

Uma pessoa intersexo nasce com uma anatomia reprodutiva ou sexual que não se 

encaixa na definição típica de sexo feminino ou masculino. Ou seja, uma pessoa pode nascer 

com uma aparência física feminina (corpo feminino), mas com anatomia interior semelhante a 

masculina. Ou nascer com genitais que não se pareça nem com o feminino, nem com o 

masculino variando desde a um pênis muito pequeno ou até de não ter a abertura da vagina, 

também pode ocorrer casos de ambiguidade genital. São inúmeras variações que podem 

ocorrer órgãos genitais que dificultam a identificação de acordo com os padrões da medicina 

em classificar um indivíduo totalmente feminino ou masculino. Dessa forma, intersexuais são 

pessoas que nascem com características sexuais ou físicas que fogem aos padrões socialmente 

determinados para os sexos masculino ou feminino. 

No que se refere à legislação e intersexualidade, é importante destacar que, conforme 

o Art. 54 da Lei 6.015, que trata dos registros públicos, o conteúdo do registro de nascimento 
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deve constar: 1º O dia, mês, ano, lugar do nascimento e a hora (certa ou aproximada); 2º O 

sexo da criança; 3º Quando for gêmeo; 4º O nome e o sobrenome dados à criança. 

Para tanto no Brasil, o processo de emissão de certidão de nascimento exige que 

nenhum campo da certidão de nascido vivo esteja em branco, porém no espaço onde se deve 

preencher o campo sexo, se refere apenas ao sexo biológico em uma definição binária: 

masculino ou feminino. Mas e quando uma criança nasce com uma genitália ambígua ou com 

ambas, esse campo não tem como ser preenchido pelos médicos/as, e então surge a dúvida 

sobre como se deve registrar uma criança intersexo. 

Nesses casos, na certidão de nascido vivo, o campo sexo não é preenchido até que a 

criança seja submetida a uma série de exames médicos como ressonância, ultrassom e 

cariótipo para decidir qual o sexo do bebê, porém pelo Sistema Único de Saúde (SUS) esse 

processo chega a demorar meses. Contudo, nesse intervalo de tempo a criança não existe 

diante a legislação brasileira vigente (BRASIL, 1973). 

Essa demora na emissão da certidão de nascimento faz com que essa criança e sua 

família, principalmente a mãe, tenham diversos direitos fundamentais violados, embora tanto 

a criança como a mãe tenham seus direitos bem definidos desde a gestação, porém no caso da 

criança intersexo tanto a criança como a mãe têm direitos negados. Um exemplo é o auxílio 

maternidade que é negado pelo INSS, visto que esse só pode ser solicitado por meio da 

certidão de nascimento da criança. De forma semelhante, há a impossibilidade de fazer o 

cartão do SUS e caso a mãe queira matricular a criança na creche, tem o pedido negado pelo 

fato da criança não existir perante as leis brasileiras. Ou seja, o fato de a criança não ter a 

definição sobre qual é o seu sexo predominante, resulta em diversos problemas para a família, 

ferindo assim os direitos de cidadania. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa adotou uma abordagem de cunho qualitativo, sendo realizada por meio de  

entrevista narrativa, cujo encaminhamento metodológico fundamenta-se na perspectiva de 
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Lieblich, Tuval-Mashiach e Zilber (1998, p. 7), de que as “[...] pessoas são contadores de 

estórias por natureza”. Desta forma, o método narrativo permite o acesso a uma vasta riqueza 

de dados que outros métodos não possibilitam. 

A pesquisa de campo foi realizada com Thais Emília de Campos no primeiro trimestre 

de 2016. No período da coleta de dados, ela tinha três filhos e estava na sua quarta gestação. 

Ela era casada, cursava doutorado em Educação, era educadora sexual/sexóloga e 

psicopedagoga. Na sua terceira gravidez, deu à luz a uma criança intersexo, a qual colocou o 

nome de Jacob e estava com um ano vida quando a entrevista foi gravada. Jacob veio ao 

mundo para instigar ainda mais a mãe a lutar pelos direitos das crianças intersex, resultado em 

estudos e divulgações que visam dar maior visibilidade para a sociedade sobre os direitos 

dessas crianças e de seus familiares. 

Thais Emília já foi convidada a participar de diferentes entrevistas nas quais relata a 

sua experiencia como mãe de uma criança intersex no Brasil, país que, segundo a participante, 

vem sofrendo vários retrocessos no que tange a relação de identidade e gênero. Tanto nas 

pesquisas como nas entrevistas, a participante mantém seu nome e o nome original da criança, 

inclusive por ela ter um canal no youtube (plataforma de distribuição digital de vídeos), 

espaço que usa para discutir questões relacionado a intersexualidade, sexo, identidade e 

gênero, entre outros assuntos (CAMPOS, 2017). 

O encontro presencial com a participante ocorreu em um evento realizado pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Campus de Marília/ SP no 

qual foi possível ouvir os relatos de Thais Emília e convidá-la para ser sujeito da pesquisa. 

Assim, foi agendado um horário, de acordo com a disponibilidade da participante, e gravada a 

entrevista antes do término do referido evento.  

A entrevista foi basicamente norteada pelo seguinte questionamento: Como é a 

experiencia de ser mãe de uma criança intersexo? Antes de realizar a pergunta, foi esclarecido 

que o registro em áudio seria utilizado para uso exclusivo de estudos e pesquisas, podendo 

assim relatar tudo o que considerasse pertinente. Por fim, a entrevista foi transcrita e 

analisada, dando origem ao presente estudo. 
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É importante destacar que geralmente em pesquisas os nomes originais dos 

participantes são substituídos para preservar suas identidades, mas no caso dessa pesquisa, a 

mãe Thais Emília de Campos prefere que seja divulgado o seu nome, bem como o nome 

verdadeiro de Jacob, a criança intersexo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao abordar sobre a gestação, Thais comentou que não foi uma gravidez planejada e 

sim fruto de um novo relacionamento, após sair de um casamento abusivo. Como ocorre em 

qualquer situação em que a mãe descobre a gravidez, ainda no primeiro trimestre foi lhe 

solicitado uma ultrassonografia, na qual o médico obstetra que acompanhava diagnosticou 

uma alteração no bebê e assim orientou que realizasse diversos exames os quais 

diagnosticaram uma provável microcefalia. 

Devido a esse diagnóstico, o seu acompanhamento passou a ser minucioso, sendo 

considerada uma gestação de risco, tornou-se necessário realizar novos exames com muita 

frequência. “Depois foi solicitado fazer uma ressonância fetal e nesse exame o resultado 

apareceu que ele não era menino mais, era um bebê com sexo ambíguo, que poderia ter um 

clitóris aumentando, pois não visualizavam os testículos” (THAIS). 

Por ter diversas alterações fetais, a entrevistada relata que: “No quinto mês de 

gravidez, foi sugerido pelos médicos a interrupção da gravidez por má formação fetal. A 

forma pela qual os médicos se colocaram é aterrorizante e quando se comprova a má 

formação genital, os pais devem decidir o que fazer (aborto).  

Cabe salientar que os casos de abortos são previstos em lei pelos seguintes motivos: 

“[...] por ser decorrente de estupro, por acarretar risco de vida para a mulher ou por ser 

gestação de anencéfalo”, conforme descrito na Portaria nº 415, de 21 de maio de 2014 

(BRASIL, 2014).  No que tange a prática dos médicos obstetra, sugerem-se estudos que 

englobem o intersexualidade e as leis que regem o sistema único de saúde. 
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A entrevistada conta que o diagnóstico de intersexualidade não era o que preocupava 

até por que era estudante da área de gênero e ativista LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais e pessoas intersexo), buscou ajuda com outras pessoas intersexuais que 

lhe deu apoio e instruções de como administrar a situação deixando claro na sua fala que: 

“Estávamos preocupados com a vida dele e decidimos não interromper o que queria era que 

ele vivesse, estava preocupada com as questões do coração e do cérebro e não se ia ser 

menino ou menina” (THAIS). 

Percebe-se que o sexo da criança não era o mais importante e sim a possibilidade de 

nascer saudável. A participante relata que ao planejar o nascimento de Jacob por meio de 

cesariana, os médicos discutiam a possibilidade de uma cirurgia que foi desnecessária, pois o 

bebê nasceu bem e respirou sem oxigênio. Nasceu com tamanho normal para um recém-

nascido, inclusive o tamanho da cabeça. Relata ainda que “[...] o bebê chorou e toda a equipe 

médica ficou olhando como se não acreditassem” O nascimento de uma criança que esteja 

fora dos padrões considerados normais pela sociedade é cercado de dúvidas e incertezas 

confirmadas no relato da participante: “Eu tive que assinar três termos de pesquisa, pois 

ficaram chocados por ele ter nascido tão bem, nasceu com pênis sem o testículo”.  

Thais também revela que a criança passou por diversos exames, nos quais 

diagnosticarem problemas cardíacos que são tratados com medicação. Mas a equipe medica 

também tinha outra grande preocupação, conforme destaca: “Dentro dos exames realizados 

começaram desesperadamente a procurar os testículos da criança e não acharam nem o 

testículo, nem ovário e nem o útero. Ele só tem o pênis”.  

O problema de a criança não ter nascido com os testículos fez como se ela fosse taxada 

como anormal pela equipe médica voltando assim ao estigma e preconceitos que carrega o 

termo hermafrodita, visto que a condição intersexual tem um significado essencialmente 

negativo. A participante relata que: “Para a equipe médica, isso é uma grande preocupação, 

para eu e meu esposo não. Inclusive no hospital o pessoal perguntava se era menino ou 

menina e agente respondia ‘não sabemos’ e todo mundo ficava chocado pela nossa 

naturalidade com a situação”.  
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É fundamental comentar que essa condição não deve ser encarada como um problema 

de saúde, no entanto, o preconceito surgiu entre os próprios médicos, que menos preparados 

para lidar com uma situação de intersexualidade e devido a pressões sociais que visam o que 

consideram corpos perfeitos, sendo masculino ou feminino sem ter nada que socialmente os 

considerassem anormais. Contudo, no Brasil, não há políticas públicas específicas para 

intersexuais e desse modo ainda nos seus primeiros dias de vida a criança tem seus direitos 

violados conforme relata a participante “[...] devido a não definição da sexualidade do nosso 

filho, como consequência, a declaração de nascido vivo, concedida pelo hospital, não foi 

preenchida e nem entregue, pois o documento exige que se defina o sexo do bebê com isso 

não foi possível fazer o registro de nascimento” (THAIS). 

A certidão de nascimento é um direito do recém-nascido, sendo muito mais que um 

papel. É através dele que a criança passa a ser considera cidadã e com a falta desse 

documento, passa a ter alguns direitos violados. Conforme relata a participante, “[...] não 

conseguimos de registro do SUS (Sistema Único de Saúde), isso para uma criança que tem 

problemas cardíacos é grave”. Entretanto, segundo Art. 2º, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (BRASIL, 1990a).  

Ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Art. 7º, estabelece que “A 

criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência” (BRASIL, 1990b). 

Atualmente no Brasil, segundo o Caderno de Orientações para Família: Dignidade 

para da Criança em Situação Intersexo (CANGUÇU; LIMA, 2013, p.18), “É possível registar 

a criança com o sexo provável e, após a confirmação, caso haja equívocos, será necessária 

uma ação judicial para as alterações do sexo e do nome da criança”.  Outra opção apresentada 

é um registro especial provisório no qual não especificará o sexo do bebê. Entretanto, como as 

autoras mesmo citam, o novo gera impacto e polêmicas, muitas vezes sendo até dificultado o 

acesso por falta de conhecimentos de quem deveria orientar.  
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Thais relata ainda que “Consegui o direito da licença, três meses depois do parto, 

quando saiu o resultado do exame de cariótipo dele, com o resultado de 46 XY falando que é 

do sexo masculino”. Em relação ao nome, ela enfatiza que: “Decidimos então colocar um 

nome neutro, Jacob que atende aos dois gêneros”. O fato de criar a criança em uma situação 

de neutralidade permitindo, que ele faça suas próprias escolhas, não o direcionando para 

nenhum sexo. O fato de o casal ter nomeado a criança com um termo que não explicita se é o 

portador é do sexo masculino ou feminino lhe oferece condições de ser uma pessoa livre de 

estereótipos de gênero. A sociedade vivencia culturalmente normas do sexo na qual a 

sociedade impõe as normas de nos identificar com o sexo num padrão binário ou se é homem 

ou mulher ditando as regras do que é aceitável para um e outro.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando a existência de nascimento de crianças que não são considerados pela 

sociedade como sendo totalmente do sexo masculino ou do sexo feminino, percebe-se a 

importância da visibilidade intersexo que os casos de nascimentos de crianças intersexo não 

sejam tratados de formas isoladas, há uma urgência para se discutir políticas públicas que 

atendam esse público, isto significa repensar a ordem regulamentária que regem a sociedade e 

criar soluções concretas.  

O direito à identidade é um princípio fundamental da dignidade das pessoas, conforme 

Inc. III, Art. 1º, CF/88 (BRASIL, 1988), visto que a afirmação da identidade humana está 

vinculada a documento, a falta dele fere um artigo constitucional impedindo que a pessoa seja 

vista como cidadão de direito, uma vez que esse sujeito passa a ter seus direitos básicos 

negados.  Contudo, a Lei de Registros Públicos brasileira tem se tornando uma barreira para a 

concretização do direito à identidade de crianças intersexo, uma vez que orienta o registro do 

recém-nascido com até 15 dias de vida dando a ele um nome e um sexo, não contemplando a 

situação da indefinição sexual provisória lhe dando uma opção binária sendo que será 

definitiva a escolha. 
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Mesmo que os familiares optem por um registro de nascimento provisório e 

posteriormente seja necessário realizar alteração do registro civil, na maioria dos casos, é 

exigido o auxílio de um advogado e a abertura de um processo, sendo que só poderá ocorrer 

uma vez durante toda sua vida o que foi mencionado em relação ao nome. No caso de 

alteração do nome, pode ocorrer por motivo de mudança de sexo que atualmente já é possível 

uma vez que a rede pública de saúde realiza operação de mudança de sexo. Porém, apesar de 

ser um direito do cidadão, a questão ainda gera muitos desconfortos para o sujeito 

interessando exigindo dele tempo e paciência. Uma vez que terá que provar que pertence ao 

sexo oposto.  
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: O QUE A ESCOLA TEM A VER 
COM ISSO?  

  

Gisele Gimenes do Amaral Miguel (UFMS/CPNV) 
Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV) 

 
 

RESUMO: A gravidez na adolescência se caracteriza por um grave problema no Brasil e 
principalmente as alunas do gênero feminino, muitas vezes abandonam a escola quando 
descobrem que se tornarão mães. Assim, essa pesquisa bibliográfica tem por objetivo refletir 

sobre a gravidez na adolescência, a educação sexual e como a escola deve lidar com essa 
difícil situação. Este trabalho expõe algumas problemáticas que são pertencentes e naturais à 

fase da adolescência. Também apresenta alguns documentos que são referentes e norteadores 
da Educação sexual, bem como autores que analisam como deve ser o trabalho docente. Por 
fim, aborda sobre como a gravidez na adolescência é afetada pelas questões de gênero. 

Conclui-se que é importante nas famílias e na escola prevenir a gravidez na adolescência, mas 
quando ocorre é preciso oferecer o apoio necessário para que a menina não abandone os 

estudos e tenha condições de se desenvolver profissionalmente e também atender às 
necessidades do bebê.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência, Gravidez não Planejada, Educação Sexual, Gênero. 
 

 
1 INTRODUÇÃO  

 

A sociedade atual vem passando por diversas transformações, a cada dia a tecnologia 

tem se desenvolvido e se tornado acessível a um número cada vez maior de pessoas. Dessa 

forma, os assuntos que antes eram ocultados de crianças e adolescentes devido ao pudor, 

ficavam restritas ao âmbito familiar, ou as vezes nem mesmo nesse espaço eram discutidas. 

Na atualidade, algumas temáticas ultrapassaram as esferas familiares, estando presentes na 

televisão, na internet, nas rodas de conversas e até mesmo na escola. 

Assuntos referentes à sexualidade, por exemplo, vêm tomando espaço e aguçando a 

curiosidade das crianças e adolescentes. Assim, foi necessário que a escola se posicionasse 

para lidar com tal situação, buscando discutir as informações junto aos alunos de forma a 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 924 

educá-los, diferentemente das tecnologias que muitas vezes acabam influenciando de maneira 

negativa, por propagar diferentes formas de informações, sejam elas educativas ou não. 

Diante da necessidade de abordar discussões relativas à educação sexual em âmbito 

escolar, na década de 1990 o Ministério da Educação (MEC) publicou os parâmetros 

curriculares da educação, sendo que um deles referia-se à sexualidade. Duas décadas se 

passaram e o que se percebe nas escolas é que essa temática não costuma ser muito abordada, 

inclusive entre os adolescentes, apesar de muitos deles já vivenciarem práticas sexuais 

precocemente. 

Em virtude dessa iniciação sexual por parte dos adolescentes cada vez mais cedo, as 

consequências muitas vezes referem-se à gravidez indesejada que costumam resultar em 

problemas, principalmente para as meninas, visto que há preconceitos quando uma 

adolescente aparece grávida no espaço escolar. 

Diante de toda essa problemática, surgiu o interesse de melhor entender o assunto 

sobre sexualidade e gravidez na adolescência, sendo que o presente estudo se refere às 

análises introdutórias, caracterizado por uma pesquisa bibliográfica, cujo objetivo é refletir 

sobre a gravidez na adolescência e como a escola deve lidar com essa difícil situação. 

A abordagem teórica divide-se em três temáticas: A fase da adolescência; Escola e 

educação sexual; Gravidez na adolescência e relações de gênero; conforme apresentado na 

sequência. 

 

2 A FASE DA ADOLESCÊNCIA 

 

A adolescência é uma fase repleta de conflitos, que vai além da mudança corporal, 

visto que diversos acontecimentos ao mesmo tempo biológicos, psicológicos e sociais trazem 

um sentimento de insegurança e desequilíbrio para os adolescentes, visto que se encontram 

em um período transitório, por terem deixado de ser criança, mas ainda não adquiriram a 

identidade adulta. “A adolescência é a idade da mudança, como implica a própria etimologia, 

da palavra: adolescere em latim significa “crescer”. Portanto, corresponde ao período de 
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crescimento acelerado entre a infância e a maturidade (MARCELLI; BRACONNIER 1989, p. 

21, grifos do autor).   

Diante desse contexto de transição, as pessoas que são responsáveis pela educação 

dos adolescentes, tanto na esfera familiar, no caso dos pais, quanto na esfera escolar, a cargo 

dos professores, precisam também se adaptar a essa nova realidade. Mas quando inicia a fase 

da adolescência? Embora podendo variar de uma pessoa para outra e sendo mais precoce 

entre as meninas (GONÇALVES, 2016), no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), estabelece em seu Art. 2º, que a adolescência corresponde à faixa etária de 12 a 18 

anos de idade. Em casos excepcionais e quando disposto na lei, o estatuto é aplicável até os 21 

anos de idade, como é o caso dos Art. 121 e 142 da referida lei (BRASIL, 1990).    

 Para Ferreira (2003), a adolescência pode ser dividia em três fases: a) pré-

adolescência ou adolescência menor em torno dos 11 a 13 anos para as meninas, e 12 a 14 

anos para os meninos. Essa fase é fortemente marcada por mudanças corporais e um aumento 

de energia voltada principalmente para a sexualidade gerando muita curiosidade; b) 

adolescência média em torno dos 13 aos 15 anos para as meninas e  14 aos 16 anos para os 

meninos, em que há uma maturação sexual e a descoberta do EU psicológico gerando 

necessidade de sua manifestação, através da autoafirmação; c) adolescência maior ou 

juventude, na qual  compreende o período de 15 a 18 anos para as moças e 16 a 19 para os 

rapazes, é também chamada de adolescência adulta porque o jovem já se aproxima da 

harmonização e objetivação do adulto trazendo o fim do desiquilíbrio. 

No entanto, os conflitos se intensificam nessa última fase, pois, para os pais os filhos 

parecem nunca crescer, costumam pensar que ainda não é a idade adequada para conversas 

mais sérias, como a sexualidade, por exemplo. Assim, muitas vezes ocorrem enfrentamentos 

entres as partes, visto que de um lado o adolescente precisa se auto confirmar como autônomo 

e dono de sua vida e escolhas e de outro os pais ou responsáveis normalmente não 

compreendem o que parece ser uma rebeldia do filho.    

Contudo, não podemos considerar os comportamentos da fase da adolescente como 

estáticos ou homogêneos. Em um estudo realizado por Gonçalves e Damke (2007), com pais e 
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filhos adolescentes, evidenciou que a adolescência vivenciada pelos pais, de forma rígida e 

não aberta a conversas, foi diferente da que costuma ser vivida pelos filhos. Assim os pais 

devem respeitar e entender a vivência de seus filhos, principalmente se for levado em conta a 

quantidade de informações que o adolescente de hoje tem acesso. Nesse sentido, é possível 

afirmar que cada época tem suas peculiaridades. 

Além do mais, sabe-se que ambientes onde existe carinho, paciência e respeito dos 

pais são mais adequados para a vivência da fase adolescente, bem como a disponibilidade de 

tempo e a flexibilidade em aceitar a opinião do jovem, sem buscar ter razão absoluta 

(GONÇALVES; DANKE, 2007). Dessa forma, podemos perceber que tanto para os pais 

quanto os professores em posição de educadores, é preciso ouvir o que o adolescente tem a 

dizer, atendendo as suas limitações e conflitos. Compreender cada fase garante aos 

educadores, sejam eles pais ou professores, maior êxito em desempenhar seu papel evitando 

que equívocos e desconfortos aconteçam. 

É inacreditável, atualmente verificar que os filhos não têm muitas chances de se 

comunicar com seus pais, muitos destes só se interessam com negócios e nunca 

arranjam tempo para escutar os filhos; outros parecem ter medo de se revelar ou de 

enfrentar os problemas. Assim, toda vez que são procurados não chegam ao diálogo, 

porque é horrível conversar com quem sempre tem razão. O pai que não é acessível 

pode parecer indiferente aos olhos do filho, e isto tem efeito gravíssimo.  Dessa 

forma, o diálogo entre pais e filhos não passa de monólogo, porque aqueles negam a 

estes o direito de também falar, preferem que os filhos simplesmente escutem. Pais e 

filhos precisam se conhecer para se amar. Só quem conhece o filho poderá ajudá-lo 

nas dificuldades, pois sem diálogo pais e filhos nunca se encontrarão. 

(GONÇALVES, DAMKE, 2007, p. 3386-3387). 

A comunicação entre pais e adolescentes é importante, mas impor alguma ideia pode 

se tornar num grande problema, por ser entendido por parte do adolescente como um 

enfrentamento, deixando-o ainda mais relutante na busca da afirmação de suas percepções. 

Assim, é necessário que haja uma compreensão dessa fase por aqueles que irão orientar e 

educar aos adolescentes, a fim de desempenhar da melhor forma possível a função educativa, 

priorizando o bem-estar dos jovens.    
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3 ESCOLA E EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

Embora a transformação do corpo e manifestações da sexualidade ocorram com 

maior frequência na fase da adolescência, o processo de educação sexual deve ser iniciado na 

mais tenra idade, visando sanar as curiosidades e formando assim indivíduos seguros, 

esclarecidos, livres de preconceitos, dúvidas, traumas e tabus, que podem desencadear em 

problemas na vida adulta.   

A educação sexual pode começar logo na educação infantil, quando os primeiros 

sinais de curiosidade começam a se manifestar. Geralmente, nossa reação de bloqueio e 

constrangimento é automática ao nos deparáramos com situações em que as crianças 

demonstrem curiosidades em relação ao seu próprio corpo ou ao corpo de outra criança ou 

pessoa maior. Muitas vezes, as crianças são repreendidas e os adultos evitam falar sobre o 

assunto, podendo ser internalizado já desde a infância que é necessário ocultar a curiosidade 

ou desejos sexuais, por se entender que se trata de algo feio e inadequado para a infância. 

Assim, um adolescente que foi repreendido na infância poderá se sentir constrangido ao 

comentar sobre seus anseios e dúvidas inerentes à sexualidade.   

Para Gonçalves (2016), a descoberta da sexualidade ocorre entre 3 e 6 anos que é a 

fase da segunda infância. A criança percebe seus órgãos genitais e tem necessidade de tocá-

los, pois se diverte e sente prazer enquanto descobre o próprio corpo. Dessa forma, não é 

necessário limitar a criança, impedindo-a de explorar e se conhecer, pois os pequenos não 

percebem a sexualidade de forma erótica como o adulto, mas sim entende como algo natural, 

como todas as outras partes de seu corpo. 

No caso da educação escolar, sabemos que existem algumas barreiras e dificuldades, 

não sendo entendido como fácil para os professores que, além de lidar com salas lotadas e 

tantas outras exigências, ainda terem que se responsabilizar mais essa atividade relacionada à 

educação sexual. Desarte, o ideal seria a união e interação entre pais ou responsáveis e 

professores.   
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No entanto, parece que os pais “lavaram suas mãos” e a escola é a única esperança, 

mas nem sempre se encontra preparada para lidar com a situação e os professores precisariam 

de investimentos e preparo para realizar um bom trabalho. Para Maia (2004, p. 174) os 

docentes devem ter formação, porque existe a “[...] constatação de que o despreparo e os 

valores preconcebidos e irrefletidos dos professores poderiam levar qualquer atividade de 

educação sexual a tornar-se inoperante – no melhor dos casos – e, muito provavelmente 

desastrosa”. 

Diferentemente dos pais, os profissionais da educação não devem se basear no senso 

comum, tampouco transferir para as crianças e adolescentes seus valores morais ou religiosos, 

visto que muitos professores carregam traumas e opiniões inadequadas sobre sexualidade. 

Deve-se levar em conta que os saberes não são aplicáveis para todos os indivíduos, buscando 

o que os estudos e documentos norteiam. 

A partir do século XX, a escola vem sendo legitimada pela sociedade como espaço 

adequado para a educação sexual dos adolescentes. Os pais se sentem incapazes de realizar tal 

tarefa e enviam seus filhos à escola repletos de tabus, preconceitos, sentimento de culpa e 

dúvidas, que podem desencadear numa série de escolhas inadequadas, gerando problemas 

psicossociais em suas vidas adultas (MONTARDO, 2008).  

Isso não significa, porém que deve ser uma função somente da escola, visto que para 

haver um processo de educação sexual que atenda às necessidades de crianças e adolescentes, 

é preciso que tanto a família, quanto à escola assumir a sua função educadora. No que tange à 

escola, Altmann (2001) salienta que por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

a instituição escolar foi reconhecida oficialmente como apta para a função de educadora 

sexual dos jovens, sendo considera como um espaço adequado para discussões, garantindo a 

dignidade, igualdade de direitos, solidariedade e respeito. O objetivo da escola deve ser não só 

informar, mas conscientizar sobre o autocuidado com o corpo e prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

De acordo com Montardo (2008), cabe à escola criar vínculos com os adolescentes, a 

fim de conscientizá-los sobre o risco de contaminação por doenças sexualmente 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 929 

transmissíveis, bem como o risco de uma gravidez não planejada. Assim, é preciso romper 

com a pedagogia que normaliza e homogeneíza os saberes desses adolescentes. 

O referido autor também salienta que a escola é um espaço onde a sexualidade, que 

faz parte da vida de todo ser humano, está fortemente presente. Contudo, muitas vezes o 

discurso dos professores, que se sentem sobrecarregados e incapacitados, é de que os pais é 

que não souberam conter a sexualidade de seus filhos, ou então apontam para banalização do 

sexo pela sociedade e a mídia. 

Nesse contexto, a importância da saúde sexual e reprodutiva, segundo Altmann 

(2001), deve ser destacado na escola por meio dos conteúdos de forma cotidiana e sucinta, 

visto que também é possível fazer parcerias com órgãos públicos de saúde, para a promoção 

do autocuidado e auto disciplinamento da sexualidade dos alunos.   

 O tema relativo à educação sexual não deve apenas ter caráter informativo aos 

alunos, é necessário ir além, sendo preciso intervir usando o espaço escolar ao seu favor. É 

um equívoco pensar que os alunos entre si não conversam sobre sexualidade, repassando uns 

aos outros, ideias distorcidas pautadas no senso comum. Por isso os professores não devem ter 

receio de tratar dessa temática.   

Por outro lado, deve-se levar em conta que apenas informar aos alunos não mudará 

seus comportamentos, pois os adolescentes mesmo sabendo quais métodos podem evitar a 

gravidez ou a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, ainda deixam de usá-los. 

Para que haja mudanças, Montardo (2008) sugere que ocorram debates sobre as dificuldades 

em usar esses métodos ao invés de palestras intimidantes alertando sobre riscos ao praticar 

relações sexuais. 

Os PCNs orientam professores a serem mediadores do assunto, não devendo proibir 

ou punir os alunos, mas produzir sujeitos autodisciplinados, conscientes da sua liberdade 

sexual e dos cuidados a serem tomados, zelando pela saúde de seus corpos e mentes, 

respeitando e sendo respeitados.  

Tocar nesse assunto não se trata de tarefa fácil, até mesmo para os pais, no entanto é 

preciso garantir que a informação chegue ao adolescente. Essa informação, se bem planejada, 
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fará com que esses jovens tenham relacionamentos afetivos e uma vida sexual com 

menos traumas ou consequências ruins que podem vir em forma de doenças sexualmente 

transmissíveis ou uma gravides não planejada.   

 

4 GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

De acordo com Fávero e Mello (1997), ao analisar a história do Brasil é possível 

perceber que existem resquícios de um projeto de colonização que perdura até hoje, na qual 

Estado, Igreja e principalmente a Ciência, mediante a teoria evolucionista, reduz a mulher a 

uma natureza emocional consequente de sua fisiologia reprodutiva, incorporando um conceito 

de instinto maternal. Nesse contexto, a mulher foi vista historicamente como inferior ao 

homem e assim canalizava suas energias para a gravidez, amamentação e maternagem. 

Segundo essa perspectiva, a responsabilidade é naturalmente entregue a jovem mãe, que sofre 

pressão social para desempenhar tal função com excelência, independente do apoio do pai de 

seu bebê. 

A maternidade e cuidado do marido e do lar foi visto histórica e culturalmente como 

as funções que obrigatoriamente deveriam ser desempenhadas pelas mulheres e não ter filho 

era considerado um castigo (DEL PRIORE, 1997). Também na atualidade, embora as 

mulheres desempenhem outras fuções sociais, ainda costumam ser cobradas em relação à 

maternidade. Desde a infância as meninas são ensinadas a serem boas mães, mediante o 

cuidado de suas bonecas, e também a realizar as tarefas da casa. Comportamentos femininos 

que não atendam a esse padrão costumam resultar em reprovação. 

Essa imposição social de que as mulheres devem se realizar por meio da 

maternidade, associado à falta de educação sexual, podem resultar em gravidez na 

adolescência. Para Fávero e Mello (1997), os estudos sobre gravidez na adolescência, 

surgiram na década de 1960, nos Estados Unidos, em meio aos diversos movimentos sociais 

daquela época, sendo então a adolescência estabelecida como uma categoria social de 

indivíduos. E ao abordar sobre a temática relativa à gravidez na adolescência, torna-se 
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importante considerar as questões de gênero, visto que o contexto cultural define os papéis 

que devem ser desempenhados por meninas e meninos ou mulheres e homens, os quais devem 

se comportar de acordo com o que é esperado para o seu sexo biológico. 

Em relação à sexualidade por exemplo, é mais cobrado na sociedade que a mulher é 

que deve se cuidar para evitar uma gravidez indesejada, pois ela é que terá maiores 

consequências. Ocorre que, no caso das meninas adolescentes, nem sempre elas encontram 

abertura e apoio para adquirir anticoncepcionais ou preservativos, por se sentirem 

constrangidas. Muitas vezes as meninas não recebem apoio de seus “namorados” quanto a 

prevenção e tampouco podem pedir auxílio aos seus pais para adquirirem esses métodos. 

Dependendo de alguns costumes culturais, o sexo antes do casamento é visto como algo 

pecaminoso e assim as jovens preferem não se expor para não evidenciar que já possuem uma 

vida sexual ativa. 

Cabe salientar que apesar de a sexualidade ser entendia como natural e necessária aos 

seres humanos, não deve ser, no entanto nem ignorada e nem reprimida. Em contrapartida, a 

gravidez na adolescência não pode ser vista ou tradada como algo normal e adequado, tanto 

em relação ao corpo da menina que ainda não concluiu sua total fase de formação, quanto do 

ponto de vista psicológico e social. Para Schiro e Koller (2013), o grande problema da 

sexualidade, mais especificamente das meninas, refere-se à falta de perspectivas e poucas 

oportunidades de realização, fazendo com que elas busquem mediante a maternidade um 

papel na sociedade. 

Nesse contexto, da mesma forma em que as meninas aprendem a maternar cuidando 

das bonecas, ao se deparar com uma gravidez na adolescência, a sociedade espera que 

desempenhem bem a função materna. No entanto, as pessoas não costumam refletir se as 

meninas possuem dificuldades para desempenhar o papel de mãe precocemente, tendo em 

vista que também são crianças. Parece até causar mais impacto e reprovação ver a adolescente 

não desempenhar adequadamente o seu papel de mãe, do que o fato de estar grávida ou ter um 

bebê com tão pouca idade. 
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Ao abordar sobre a gravidez na adolescência e relações de gênero, é importante 

considerar que os meninos costumam ter menos cobranças em relação ao torna-se pai. Eles 

não têm problemas com a escola, por não ter uma barriga de gestante, que é tão evidente, 

muitos continuam se divertindo, enquanto que, no caso das meninas, a vida muda 

completamente. Assim, é possível afirmar que as meninas grávidas são as que mais têm 

prejuízos psicossociais em relação à maternidade não planejada, e após o nascimento de seus 

bebês, as dificuldades se intensificam ainda mais, pois elas têm que de dedicar aos cuidados 

da criança, protelando por um bom tempo os planos para a sua própria vida, inclusive de 

escolarização. 

De acordo com Schiro e Koller (2013), o primeiro desafio da gravidez na 

adolescência começa com a mudança física da menina, que sente vergonha de seu corpo e, 

após o parto, o bebê geralmente é criado pela mãe, evidenciando assim as limitações que a 

jovem mãe terá para continuar os estudos e consequentemente sua carreira profissional poderá 

ser prejudicada.  

Muitas vezes, para viver esta fase gestacional sem grandes preconceitos, a 

adolescente se afasta de seus grupos de amizades, de seus estudos e se dedica prioritariamente 

ao seu papel de mãe. Os divertimentos e a sua imaturidade são deixados de lado. Sua 

preocupação agora é a saúde e bem-estar de seu bebê. Assim, sua adolescência é muitas vezes 

anulada, passando direto para a vida adulta (SCHIRO; KOLLER, 2013).   

O fato de uma adolescente que se tornar mãe antes dos 20 anos, pode ser considerada 

uma situação complicada porque a menina já terá um bebê e será responsável por seus 

cuidados, mas não tem maturidade para ser uma pessoa adulta e também não será permitido 

pela sociedade que ela tenha atitudes de adolescente (GONÇALVES, 2016). Ou seja, é difícil 

até para a conquista da identidade, visto que já é mãe, mas não é adulta e também se torna 

mais difícil conviver entre o grupo de amigas de mesma idade que têm maior liberdade por 

não ter o compromisso com a maternidade. 

No que se refere à questão da gravidez na adolescência e contexto escolar, é 

necessário considerar que a escola tem forte influência sobre a vida dos adolescentes, visto 
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que eles passam um tempo relativamente longo no espaço escolar e os professores são os 

principais formadores de opinião. Para Altmann (2001, p. 575), os jovens deveriam ter 

informações sobre sexualidade, mas encontram-se carentes dessas informações, 

principalmente as meninas, e o problema é que “Quanto menor o nível de escolaridade e 

instrução, maior será o índice de gravidez e/ou contaminação por doenças sexualmente 

transmissíveis” A autora também salienta que: 

Em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo lê-se: “o melhor método 

anticoncepcional para as adolescentes é a escola: quanto maior a escolaridade, 

menor a fecundidade e maior a proteção contra doenças sexualmente 

transmissíveis”.  A escola é apontada como um importante instrumento para veicular 

informações sobre formas de evitar a gravidez e de se proteger de doenças 

sexualmente transmissíveis, chegando-se a ponto de afirmar que quanto mais baixa a 

escolaridade, maior o índice de gravidez entre adolescentes (ALTMANN, 2001. p. 

575).      

As meninas pertencentes a classes econômicas de baixa renda costumam ter prejuízos 

ainda maiores ao se deparar com a gravidez na adolescência, devido às dificuldades para 

criarem seus bebês e consequentemente sua vida escolar será afetada. Os professores podem 

proporcionar a essas adolescentes uma nova visão de mundo, para que elas ampliem suas 

perspectivas em relação ao seu futuro profissional, social e seu bem-estar psicológico.   

As adolescentes que já estão grávidas, ou tiveram bebês recentemente precisam ser 

acompanhadas e amparadas para que não abandonem a escola.  Muitas delas assumem papel 

de mãe e esposa, se dedicando as tarefas do lar. Outras se sentem envergonhadas a retornarem 

por medo de sofrerem discriminação.   

O fato é que essa fase tão difícil para a adolescente vai passar, e esse tempo não pode 

ser simplesmente desperdiçado. A menina sente a necessidade de apoio de sua família e da 

escola para que não abandone suas atividades. Precisa também que seu bebê seja cuidado 

enquanto ela estuda e se prepara para a vida adulta. 

 As dificuldades e a falta de recursos também acabarão afetando o desenvolvimento e 

bem-estar do bebê, por isso é necessário que haja preocupação e providência de meios para 
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amenizar esses danos. Assim tendo passado essa fase inicial de adaptação a maternidade, mãe 

e filho poderão ter uma vida feliz e digna.  

Devemos refletir sobre como ajudar essas meninas a tornar este evento numa mola 

propulsora para recomeçar e alcançar sua realização como pessoa, buscando extrair dessas 

vivências um aprendizado para a vida, garantindo que não haja reincidência de gravidez não 

planejada, mas sim o bom desenvolvimento na sua vida profissional, social, afetiva e familiar. 

Pesquisar essa questão é de grande utilidade para o melhoramento da docência, e o 

bem-estar das meninas adolescentes, a fim de garantir que essas alunas sejam cuidadas e 

recebam a atenção necessária. Dessa forma, estaremos investindo no futuro e em adultos bem 

resolvidos e saudáveis.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises desse trabalho são prévias pois a pesquisa será realizada posteriormente 

como trabalho de conclusão do curso de Pedagogia, na qual percebe-se a necessidade de a 

educação sexual estar presente desde a infância na vida dos indivíduos. 

Contudo, já podemos perceber que é importante a investigação sobre esse tema, pois 

conhecendo a realidade, os desafios e dificuldade dos professores, podemos pensar em meios 

para criar soluções e formas para que estes se aliem aos pais tendo em vista melhor 

desempenho da educação sexual. 

Por outro lado, o fato conhecer as necessidades dos adolescentes fará com que 

assuntos sexuais não sejam meras informações vinculadas às aulas de ciências e o corpo 

humano, mas que sejam palpáveis e adequadas a cada idade e indivíduo. 

Assim, entendemos que é importante haver maior investimento no que se refere à 

educação sexual, para que os adolescentes conheçam seus corpos, entendam os riscos 

relacionados à uma gravidez precoce e transmissão de doenças, a fim de que a iniciação à vida 

sexual seja positiva, sem correr o risco de ter consequências que poderão comprometer o 

futuro desses jovens em desenvolvimento. 
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 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLÊNCIA DE GÊNERO: PERFIL DAS 
MULHERES ATENDIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CORUMBÁ/MS EM 2015 E 2016 
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RESUMO: O presente trabalho refere-se a uma compilação dos atendimentos realizados com 
mulheres vítimas de violência doméstica atendidas no Núcleo de Atendimento Psicossocial à 

Mulher, Criança, Adolescente e Idoso Vítima de Violência da Defensoria Pública de Mato 
Grosso do Sul em Corumbá/MS, atendidas entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016. O 

objetivo é traçar o perfil das mulheres atendidas visando compreender o contexto psicossocial 
e a dinâmica familiar em que a mesma convive, buscando compreender as vicissitudes que 
levam à manutenção e/ou quebra do ciclo de violência vivenciado. Evidenciou-se que as 

mulheres atendidas estão na faixa etária de 18 a 39 anos, com ensino fundamental incompleto, 
exercendo a profissão Do Lar, com pelo menos um filho com seu agressor, fatores relatados 

como principais motivadores para a manutenção no relacionamento abusivo.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Violência Doméstica. Mulheres. Violência de Gênero. Defensoria 

Pública. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A questão da violência contra a mulher é um problema que vem sendo discutido há 

bastante tempo, ganhando cada vez mais força e visibilidade, levando à criação de diversas 

políticas públicas para a defesa da mulher. Entretanto, observa-se que apesar da conquista 

desses direitos, ainda existem muitos casos de violência contra a mulher, especialmente no 

âmbito doméstico, fazendo parte ainda de uma cultura que está arraigada na sociedade e que é 

transmitida através das gerações. 
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 Surge, assim, a necessidade de compreender quem são essas mulheres, como funciona 

a dinâmica familiar dessas pessoas e ainda quais são as amarras que as mantém nesse ciclo de 

violência, para poder melhor intervir e orientar, buscando o empoderamento das mulheres 

para fazê-las protagonistas de sua própria história. 

 É possível observar, portanto, que apesar das conquistas alcançadas, ainda há muito 

que se buscar, visando a erradicação das violências praticadas contra a mulher, promovendo 

uma reflexão e ressignificação das experiências de violência vivenciadas tanto pelo agressor 

quanto pela mulher e seus filhos. 

 Este estudo visa analisar informações relativas ao perfil das mulheres que buscam a 

Defensoria Pública para a garantia de seus direitos, demonstrando um passo à frente na 

protagonização desejada, buscando compreender suas necessidades seja psicológica, jurídica 

ou social, sem deixar de considerar o contexto geral e integral em que a mesma convive. 

 

2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

A história da humanidade carrega consigo uma trajetória de violências que podem ser 

descritas de diferentes maneiras de acordo com a época histórica em que a sociedade se 

encontra. Nesse sentido, Wieviorka (2007) relembra que o fenômeno da violência 

inicialmente já fora considerado como um fenômeno inerente ao ser humano, especialmente 

quando se trata da definição de dois conceitos psicanalíticos apresentados por Freud (1920) 

que estão interligados, mas não se superpõem na explanação acerca de tal fenômeno, quais 

sejam, agressividade e violência. Como bem aponta Ferrrari (2006): “Existe a agressividade, 

mas ela pode ser sublimada, pode ser recalcada, não precisa ser atuada, pois o humano conta 

com o recurso da palavra, da mediação simbólica” (p. 51-52). Para o psicanalista, portanto, a 

agressividade é inerente ao ser humano e refere-se a um instinto necessário à sobrevivência, 

mas que não necessariamente precisa ser atuada. Já a violência é uma forma negativa de 

manifestação dessa agressividade e, de acordo com Minayo (2009), pode ser compreendida 
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em seu aspecto cultural, considerando os contextos histórico e social da humanidade em seu 

determinado espaço de tempo. 

Também Amorim (2005) reconhece que a violência deve ser compreendida em sua 

diversidade e complexidade de relações que são historicamente construídas, envolvendo as 

diferentes realidades da qual a sociedade é composta (social, econômica, ética e política), 

atentando-se também à cultura na qual esta sociedade está assentada, com seus valores e 

representações. Logo, não se pode compreender a violência sem considerar os fenômenos 

históricos e sociais que a produziram. 

Tal fenômeno vem se tornando inevitavelmente cada vez mais presente no cotidiano 

contemporâneo através das constantes exibições midiáticas que acabam normatizando-o e, 

nesse sentido, Birman (2012) ressalta que a violência está cada vez mais se impondo como 

uma invariante na constituição da subjetividade da sociedade contemporânea, o que leva a 

uma disparidade entre motivação e atitude violenta desencadeada, como única forma de 

solução possível para a resolução do impasse. 

Observa-se ainda que tal fenômeno vem ocorrendo em todos os contextos políticos, 

comunitários e de relações sociais nos diversos espaços em que os sujeitos circulam e um dos 

contextos que atualmente vem levantando maior preocupação e sendo cada vez mais discutido 

é o ambiente doméstico, familiar, que supostamente deveria ser o local de abrigo e proteção 

dos membros que ali convivem. Conforme Sagot (2008, p. 37), “[...] para las mujeres, la 

familia es el grupo social más violento y el hogar el lugar más peligroso”. 

Um dos tipos de violências que comumente se vê dentro das relações familiares é a 

violência de gênero. Entretanto, antes de abordar especificamente a questão da violência de 

gênero, faz-se importante a compreensão acerca do termo. De acordo com Faria et. al (2016, 

p. 170), 

As definições culturais de masculinidades e feminilidades, as expectativas e 

experiências diferenciadas, todos os significados sociais e psicológicos ligados ao 

que é ser homem ou mulher são relacionados a gênero. Embora o sexo seja o que 

define a categorização inicial, o gênero é mais aprendido do que inato. 
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Ao se falar em gênero, é importante lembrar que não se trata apenas da definição 

biológica binária de diferenciação entre os sexos. Trata-se de um conceito que vem sendo 

discutido há muito tempo, ganhando maior visibilidade a partir dos estudos feministas, 

conforme aponta Scott (1989). A historiadora afirma que a forma como essa diferença entre 

os sexos é percebida irá interferir diretamente nas relações de poder das questões políticas, 

econômicas e educacionais, como é possível observar nos símbolos culturais e normativas 

binárias repassadas na sociedade. Outro elemento importante na constituição da definição de 

gênero apontado por Scott é a identidade subjetiva que se constrói a partir da significação 

dada pelo sujeito a partir dessa diferenciação. Meneghel e Lima (2015, p. 143) resumem 

claramente a diferença entre a questão sexo/gênero ao afirmarem: 

Gênero é a forma com que as sociedades determinam as funções, atitudes, valores e 

relações que concernem ao homem e à mulher. Enquanto o sexo faz referência aos 

aspectos biológicos que derivam das diferenças sexuais, o gênero é uma definição 

construída política e culturalmente. 

Desse modo, o termo gênero pode ser entendido como “[...] um elemento constitutivo 

de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma primeira de 

significar as relações de poder” de acordo com Scott (1989, p. 21). 

Complementando os estudos feministas, temos a socióloga Saffioti (1989) que sempre 

criticou a utilização desenfreada do termo, por compreender a questão de gênero imbrincada 

com as relações de poder do patriarcado, preocupando-se principalmente com a forma como 

as questões de gênero e de poder patriarcal se relacionam, pois tal relação promove a 

exploração-dominação masculina e a hierarquização do poder, atingindo a todos os membros 

da família. 

Ocorre, porém, que tal forma de relação de gênero, caracterizada pela exploração-

dominação masculina, usualmente extrapola os muros do ambiente doméstico, atingindo todas 

as mulheres na sociedade. Geralmente, resulta em constantes violações de direitos e invasões 

de espaço alheio como, por exemplo, nas “cantadas” de rua que intimidam a mulher, 
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tornando-se, portanto, uma forma de violência que, em algumas vezes, chega ao extremo do 

estupro e do feminicídio. 

 Corroborando com a conceituação de Saffioti (1989), Cavalcanti (2005) afirma que a 

relação de poder e dominação é algo que vem sendo construído ao longo da história, mediante 

a construção dos papéis sociais frequentemente impostos às mulheres e aos homens, de forma 

a reforçar a ideologia do patriarcado, induzindo a relações violentas entre os sexos. Essa 

forma de violência vem sendo construída mediante o processo de socialização das pessoas, 

ocorrido durante a educação e costumes familiares, além do ambiente social 

(escolar/comunitário) em que os indivíduos irão conviver e se desenvolver. 

 Para Sagot (2008, p. 36), a violência doméstica é “[...] produto de uma organização 

social estruturada sobre a base da desigualdade de gênero que afeta sistematicamente a 

milhões de mulheres em todo o mundo”, sendo também uma forma de controle social através 

da dominação e subordinação. As violências ocorridas contra o gênero feminino tornam-se 

uma espécie de mensagem sobre o lugar que a sociedade dominante e patriarcal deseja que a 

mulher permaneça. 

Diante desse contexto social e político, iniciaram-se movimentos de luta e resistência 

feminista ao redor de todo o mundo. Especialmente durante as décadas de 60 e 70, muitos 

documentos nacionais e internacionais foram redigidos, na tentativa de reverter essa situação, 

garantindo cada vez mais a igualdade e a dignidade a que a mulher tem direito. 

Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas (ONU) vem, há muito tempo, 

buscando formas de garantir a proteção das mulheres, instituindo já em 1946 a Comissão 

sobre o Status da Mulher (CSW) que elaborou diversos estudos e análises sobre as condições 

das mulheres no mundo. Como resultado, foram elaborados diversos documentos 

internacionais, tais como: Convenção dos Direitos Políticos das Mulheres em 1952; 

Convenção sobre a Nacionalidade das Mulheres Casadas em 1957; Convenção sobre o 

Casamento por Consenso, Idade Mínima para Casamento e Registro de Casamentos em 1962. 

(SOUZA, 2009). 
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Em 1979, a ONU aprovou a Convenção de Eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW), conhecida como a “Lei Internacional dos Direitos 

das Mulheres”, que entrou em vigor somente em setembro de 1981. Tal documento considera 

que a discriminação contra a mulher: 

[...] viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, 

dificulta a participação da mulher, nas  mesmas condições que o homem, na vida 

política, social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao aumento 

do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento das 

potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e à humanidade (CEDAW, 

1979, p. 19) 

Logo, podemos observar grande empenho por parte dos órgãos de proteção 

internacionais e da sociedade, para que as mulheres também possam ser tratadas 

igualitariamente em direitos, visando à não violação de sua integridade física, psicológica, 

emocional e social, ganhando cada vez mais força com cada acordo e tratado assinado 

internacionalmente. O Brasil ratificou a Convenção de Eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher somente em 1984, fazendo reserva a alguns artigos que diziam 

respeito sobre a igualdade entre homens e mulheres na esfera familiar (SOUZA, 2009). 

Em 1985, após intensa pressão dos movimentos feministas nacionais para o 

reconhecimento da violência doméstica contra as mulheres dentro do âmbito doméstico 

enquanto crime, o então secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, Michel 

Temer, criou a primeira Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). No mesmo ano, outras seis 

capitais implantaram suas próprias delegacias especializadas para o atendimento às mulheres 

vítimas de violência: Belo Horizonte - MG, Cuiabá - MT, Curitiba - PR, Florianópolis - SC, 

Vitória - ES e Recife - PE. (SOUZA; CORTEZ, 2014). 

Dez anos depois, em 1995, baseando-se nos princípios da celeridade, simplicidade, 

informalidade e economia (Lei nº 9099/1995), foram criados os Juizados Especiais Criminais 

(JECrims), encarregados de cuidar dos casos de infrações penais de menor potencial ofensivo, 

caracterizados por crimes como lesão corporal e ameaças, principais delitos cometidos nas 

violências domésticas relatadas nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 
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(DEAM). Com isto, as Delegacias se restringiam a lavrar o Termo circunstanciado e com o 

resumo da ocorrência encaminhava diretamente ao JECrim para mediação e conciliação. 

Observa-se que, apesar dos inúmeros tratados internacionais assinados e ratificados 

pelo país, nos anos em que a pesquisa foi desenvolvida, ainda pouco se fazia para proteção e 

prevenção da violência doméstica contra as mulheres. Entretanto, as militâncias seguiam 

firmes na conscientização acerca do tema, principalmente em relação às violências 

psicológicas e sexuais praticadas dentro do matrimônio, fato que muitas vezes eram 

desconsiderados como violência, porque ocorrem sem deixar marcas aparentes. Outrossim, a 

violência sexual ainda esbarra na concepção de “obrigação matrimonial” propagada pelas 

representações dos papéis sociais do masculino e do feminino dentro da sociedade. 

É possível perceber que existe uma morosidade no processo de implantação de 

políticas públicas para o enfrentamento e prevenção da violência contra a mulher, que ainda 

esbarra nas dificuldades e concepções dos operadores de direitos, acerca dos direitos da 

mulher. Fato esse que pode ser observado mediante a atuação das JECrims, normatizando e 

banalizando a violência sofrida em âmbito doméstico. 

Embora a questão do gênero venha sendo discutida há muito tempo, o primeiro estudo 

representativo acerca da violência conjugal data da década de 1980, nos Estados Unidos. Em 

1999, outra pesquisa, realizada em 35 países, apontou que entre 10% e 52% das mulheres 

haviam sofrido algum tipo de agressão física, e entre 10% e 30% foram vítimas de abuso 

sexual, sempre por parte dos seus companheiros (GARCIA-MORENO et al., 2005). 

Já em 2005, um estudo desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

também coordenado por Garcia-Moreno (2005), apontou que os índices tinham aumentado 

em relação ao estudo anterior, demonstrando que a porcentagem de mulheres agredidas física 

ou sexualmente pelos seus parceiros variou entre 15% e 71%. 

Outro estudo importante foi desenvolvido por Silva e Oliveira (2016) que buscaram 

descrever as características epidemiológicas dos casos de violência doméstica contra mulheres 

de 18 a 59 anos, no Distrito Federal, no período de 2009 a 2012. Perceberam que dentre os 

1924 casos notificados de violência contra a mulher naquele período, 38,5% ocorreram no 
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ambiente doméstico, predominando as agressões físicas (46,8%), sendo os órgãos genitais 

(15,7%) e a cabeça (12,9%) as regiões do corpo mais atingidas. Entre essas mulheres, a 

maioria (25%) declarou-se parda e aproximadamente 8,8% tinham concluído o Ensino Médio. 

Em relação aos agressores, a maioria das mulheres pesquisadas (25,7%) declarou que não os 

conhecia, seguida de 19% que declararam ser os agressores seus próprios cônjuges. 

Porém, as autoras reforçam que estes dados não correspondem à totalidade do 

território brasileiro, uma vez que muitos dos resultados encontrados nesta pesquisa 

(escolaridade, cor/raça) divergem dos resultados de outras regiões do país, como por exemplo, 

dos estudos realizados na região de Pinhais/SC, no Rio de Janeiro/RJ e em Recife/PE. 

Entretanto, Silva e Oliveira (2016) perceberam que havia algo em comum em todas essas 

pesquisas, apesar de ser de regiões diferentes do país, ou seja, a maioria dos atos violentos 

ocorrerem no ambiente doméstico e são praticadas por homens. 

Buscando compreender acerca da problemática da violência de gênero 

especificamente, Lopes (2009) desenvolveu um estudo com o objetivo de identificar as 

representações sociais das mulheres vitimadas na cidade de Campo Grande – MS, cujos 

resultados evidenciam que: 

Com relação à violência de gênero, observa-se nas análises desenvolvidas neste 

estudo que além, do controle, também sua gênese é expressão do processo de 

socialização promovido pela ação educativa e da subjetivação de homens e 

mulheres. Ou seja, o processo de cristalização das relações de poder ancora-se na 

educação pautada em uma ideologia patriarcal (LOPES, 2009, p. 215) 

Cabe salientar que a violência de gênero é um fenômeno que não obedece a fronteiras, 

princípios ou leis e, em regiões fronteiriças, como se caracteriza o local em que o presente 

estudo foi realizado, não é diferente. Nesse sentido, Gomes (2011) considera que as políticas 

de enfrentamento a esse tipo de violação de direitos ainda são muito insipientes, uma vez que 

havendo a necessidade de constantes diálogos com a nação vizinha, buscando garantir a 

efetivação dos direitos humanos em ambos os territórios, pouco ainda é realizado. O mesmo é 

válido para as demais violências ocorridas no âmbito doméstico, especialmente em relação a 
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crianças e adolescentes, uma vez que cada país apresenta sua legislação específica, mas ainda 

há pouco diálogo para a resolução das violências vivenciadas por crianças e adolescentes. 

Em Corumbá/MS, cidade que se encontra a 223 km de distância da cidade mais 

próxima dentro do Brasil, Miranda (MS); a 420 km da capital Campo Grande, e a 05 km da 

fronteira seca com a Bolívia, é possível observar tais questões com bastante clareza, 

evidenciando ainda a força que a cultura apresenta na violência perpetrada por parceiro intimo 

em casos de mulheres de nacionalidade boliviana. Outra questão cultural que se faz presente, 

justamente por se tratar de área de fronteira, é o consumo de substâncias psicoativas, que 

frequentemente são relatadas como motivadores das agressões. 

O fluxograma do atendimento à mulher vítima de violência doméstica na cidade de 

Corumbá/MS passa pela rede de atendimento composta pelas unidades de saúde (unidades 

básicas, pronto socorro, etc.), denúncias via disque direitos humanos (disque 100), 

atendimentos realizados pela Polícia Militar e outros, realizando o encaminhamento ao Centro 

de Referência no Atendimento à Mulher em situação de violência (CRAM). Usualmente o 

CRAM e a Polícia Mlitar orienta acerca da confecção do registro de ocorrência na Delegacia 

de Atendimento à Mulher (DAM) que realizará o encaminhamento do caso à Defensoria 

Pública para que a mesma busque a garantia de seus direitos na representação da mulher 

quando do julgamento do caso. 

A Defensoria Pública tem o papel de garantir o direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita, previsto no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal (BRASIL, 

1988) e atua nas áreas de: a) família – pensão alimentícia, guarda de menores, adoção, 

divórcio, regulamentação de visitas, investigação de paternidade (DNA), tutela, curatela, etc; 

 b) cível – conflitos de vizinhança, regularização de habitação, aluguel, despejo, inventários, 

etc; c) criminal – defesa dos acusados em processo criminal e acompanhamento do 

cumprimento da pena de quem foi condenado, garantindo o princípio de ampla defesa e d) 

fazenda pública – medicamento, educação, indenização contra o estado ou município, 

problemas com concurso público municipal ou estadual, problemas com cobranças abusivas 

de taxas e multas, etc. 
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Ao chegar para atendimento na Defensoria Pública a mulher passa por uma triagem 

para designação do defensor que será responsável pelo seu caso e, se entender pertinente, o 

defensor solicita o estudo psicossocial do Núcleo de Atendimento Psicossocial à Mulher, 

Criança, Adolescente e Idoso Vítima de Violência da Defensoria Pública de Mato Grosso do 

Sul em Corumbá/MS, formando o perfil que analisaremos a seguir. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 O objetivo do presente estudo é traçar o perfil das mulheres que buscam a garantia de 

seus direitos quando estes já foram violados, usualmente por seus parceiros ou ex-parceiros, 

de forma a conhecer melhor o contexto em que a mesma convive, buscando compreender os 

fatores que levam à manutenção ou à quebra do ciclo de violência. Para atender a tal 

propósito, foram analisados os dados da Defensoria Pública de Corumbá em relação ao 

atendimento voltado às mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Cabe ressaltar 

que os números apresentados não representam a totalidade de mulheres vítimas de violência 

doméstica na cidade, por considerar apenas as mulheres que buscaram a Defensoria Pública 

visando a garantia de seus direitos. 

 Ao chegar à instituição a mulher passa por uma breve triagem que realiza o 

encaminhamento para o defensor público que será responsável pelo caso. O mesmo, se 

considerar pertinente, solicita o estudo psicossocial do referido Núcleo que realiza a oitiva da 

vítima, onde se colheram os dados iniciais referentes ao contexto psicológico e social em que 

a mesma convive. Em seguida se agenda a oitiva ao agressor e aos filhos do casal 

separadamente para a coleta de mais dados pertinentes. Entretanto, não foram todos os 

agressores e filhos que compareceram à oitiva. Também se costuma realizar visitas 

domiciliares a fim de observar a dinâmica familiar. 

 O presente trabalho, portanto, foi realizado com aproximadamente 330 vítimas e seus 

respectivos agressores e filhos, dos casos encaminhados para realização de estudo 

psicossocial no Núcleo de Atendimento Psicossocial à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 946 

Vítima de Violência da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul em Corumbá/MS, 

atendidas entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016. Os dados obtidos foram compilados, 

organizados em forma de gráficos, resultando nos dados do presente estudo, cujas análises são 

feitas na sequência. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Observa-se que o perfil da mulher que procurou a garantia de seus direitos na 

Defensoria Pública em 2015 pertenciam principalmente à faixa etária de 18 a 28 anos (41%), 

do lar (26%), com ensino fundamental incompleto (35,6%) e com aproximadamente 1 a 5 

anos de convivência com o agressor (31,5%). Já as que procuraram o serviço no ano de 2016 

pertencem principalmente à faixa etária de 29 a 39 anos (42,85%), do lar (22,34%), com 

ensino fundamental incompleto (39,36%) e com aproximadamente 1 a 15 anos de convivência 

com o agressor (69,14%), totalizando 70% dos atendimentos. 

 Embora se perceba uma espécie de amadurecimento da população que busca garantir 

seus direitos através da Defensoria Pública entre um ano e outro, é possível observar uma 

grande amplitude na faixa etária de mulheres que sofrem violência no âmbito doméstico. Isso 

porque a faixa etária apresentada está dentro da faixa de idade em que as uniões entre pares 

começam a ocorrer. No ano de 2015, em especial, aproximadamente 3,5% dos casos 

atendidos correspondiam a adolescente a partir de 14 anos de idade que já conviviam 

maritalmente com seus agressores. Porém, conforme é possível observar no Gráfico 1, não é 

somente o companheiro quem pratica a violência, mas também ex-companheiros e outros 

familiares. 
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Gráfico 1 - Vínculo da vítima com o agressor - atendimentos realizados em 2015 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

            
              

 
 
            Fonte: Autora (2017). 

 Sagot (2013) aponta que o cenário familiar é um dos principais contextos em que 

ocorrem as mais diversas violências por ser um local “privado” que supostamente deve estar 

fora do controle do Estado. Isso porque a dinâmica da família encontra-se arraigada em uma 

espécie de pacto de silêncio estabelecido implicitamente entre todos os membros da família. 

 Já no ano de 2016 novos vínculos se apresentaram, assim como o aumento no número 

de ex-companheiros sendo denunciados, conforme se observa no Gráfico 2. 

 

 

                 Gráfico 2 – Vínculo da vítima com o agressor – atendimentos realizados em 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Autora (2017). 
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 O que esse gráfico demonstra é que aparentemente houve maior conscientização das 

mulheres acerca da vivência de relacionamentos abusivos. Em relação ao agressor, observa-se 

que também está na faixa etária entre 29 e 39 anos, com ensino médio completo, porém 

desempregados (10,63%) ou com trabalho na zona rural (6,38%). 

 Observa-se que as pessoas que estão dentro dessa faixa etária cresceram e se 

desenvolveram antes da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990), quando a concepção de educação era pautada principalmente na violência física e 

psicológica para transmissão de valores morais, levando-os a reproduzir tais comportamentos 

com seus filhos. Outrossim, à mesma época, ainda era muito presente e arraigada a concepção 

patriarcal acerca dos papéis sociais, levando à criação de um outro cenário propício à 

violência e até mesmo ao feminicídio, conforme afirma Sagot (2013), qual seja, a relação 

conjugal em que há uma exacerbação do sentimento de posse em relação à mulher, levando o 

homem a crer ser proprietário de seu corpo, sua sexualidade e até mesmo de sua vida. 

 Em relação à situação ocupacional do agressor também é possível fazer uma analogia 

à análise realizada por Hildebrand et. al. (2015) em relação à situação trabalhista dos 

responsáveis pelas crianças e adolescentes estudados. As pesquisadoras constataram que 

grande parcela dos agressores estavam desempregados ou com trabalhos informais. Outra 

particularidade que se apresenta é o fato de a segunda maior parcela de agressores atuarem em 

serviços rurais (peão, capataz, pecuarista, técnico agrícola, etc)., uma vez que o território em 

que a coleta de dados foi realizada estar inserido no pantanal. 

 No que concerne às principais tipos de violências sofridas/praticadas relatadas pelas 

mulheres e homens atendidos, destaca-se a sobreposição de diversos tipos de violência, 

conforme se verifica no Gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Principais violências sofridas pelas mulheres  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Autora (2017) 

 

 Mediante as informações presentes no Gráfico 3 é possível perceber que as principais 

violências relatadas são as físicas e psicológicas, caracterizadas como lesão corporal e 

ameaças, exatamente como ocorria desde a implantação das primeiras Delegacias de 

Atendimento à Mulher seguida da implantação dos JECrims. Entretanto, tais situações 

atualmente são tipificadas e, ao ser instaurado o inquérito policial, haverá a responsabilização 

pelo crime. Em seguida observa-se a predominância de apenas violências psicológicas 

(principalmente ameaças e isolamento de familiares e amigos), e em terceiro lugar a 

combinação de violências física, psicológica e patrimonial, como danos a documentações, 

roupas ou qualquer outro bem da vítima. 

 Todos esses tipos de violência apresentados levam à redução da autonomia da mulher, 

do apoio familiar e social, insegurança, dependência financeira e emocional entre outros, 

vulnerabilizando ainda mais a vítima, levando à manutenção do relacionamento, com cada 

vez menos possibilidade de quebra do ciclo de violência vivenciado. 

 Também observamos se essas mulheres tinham algum filho em comum com seus 

agressores, obtendo o resultado visualizado no Gráfico 4: 
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                                    Gráfico 4 – Filhos em comum com o agressor 
 

 
 
 

 
 

 
                 
 

 
 
                

 

 

               Fonte: Autora (2017). 

 

 Embora se observe que 63 das mulheres não possuem filho em comum com o 

agressor, isso não quer dizer que a mesma não possui filhos de relacionamentos anteriores – 

ou posteriores, uma vez que ocorrem agressões por parte de ex-companheiros – que também 

presenciam e sofrem as violências ocorridas dentro do ambiente doméstico. Igualmente, é 

possível observar que a grande maioria das mulheres possui pelo menos um filho em comum 

com seu agressor, o que gera constantes ameaças de retirada da guarda, configurada enquanto 

violência psicológica para garantir a manutenção do relacionamento abusivo. 

 Esse também pode ser considerado um fato que leva à manutenção do relacionamento, 

uma vez que se observa a preocupação das mulheres em “criar o filho junto ao pai”, 

demonstrando a compreensão de que a família só está completa quando há a presença do 

homem, ainda que a relação se dê de forma violenta. Outro fator que leva à manutenção do 

relacionamento é a preocupação em cuidar dos filhos sem o auxílio financeiro do genitor, 

levando-a a iniciar o processo de busca pelo trabalho, afastando-a dos cuidados direto dos 

filhos, temendo uma possível culpabilização pelos possíveis comportamentos desviantes que 

seus filhos possam apresentar. 
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 A partir do ano de 2016 passou-se a coletar também a renda mensal do companheiro 

das mulheres que buscavam a Defensoria Pública. O dado era questionado primeiramente à 

mulher e confirmado quando da oitiva ao homem. Os dados podem ser observados no Gráfico 

5 abaixo: 

 

 

Gráfico 5 – Renda mensal do agressor  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                   

                   Fonte: Autora (2017). 

 

O que se observa é que a maioria das mulheres não sabe ou não tem acesso à renda 

mensal do seu companheiro, demonstrando a submissão e dependência financeira já 

mencionada. Dos valores confirmados, tem-se que 20% dos homens recebem até 2 salários 

mínimos. Considera-se ainda que este valor está pautado no valor do salário mínimo do ano 

de 2016 (R$ 880,00), reduzindo-se para menos de 2 salários mínimos em 2017, se não 

considerar os valores corrigidos. 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Diante do estudo realizado, com base nos dados obtidos junto à Defensoria Pública de 

Corumbá, o que se observa é que as mulheres que buscam a garantia de seus direitos 

usualmente o fazem prioritariamente pelo medo de perderem a guarda de seus filhos, 

conforme ameaça realizada pelos agressores. Também é possível perceber a existência de 

inúmeros fatores que levam à manutenção da vivência em um relacionamento abusivo, como 

a vulnerabilização através das violências praticadas que levam à insegurança, diminuição da 

autonomia e autoestima da mulher, além da dependência emocional e financeira. 

Frequentemente o desejo não é se separar do agressor, uma vez que a separação leva à suposta 

desestruturação da família. Isso porque grande parte das mulheres atendidas ainda relata 

muito receio das dificuldades que enfrentarão ao separar-se do companheiro. 

 Quando se refere aos ex-companheiros como agressores, a principal procura é 

referente a ação de alimentos que usualmente os homens deixam de pagar, deixando os filhos 

sem o subsídio legal de que tem direito. Fato esse que novamente busca levar e/ou manter a 

dependência financeira da mulher em relação a si. Outro fator importante que leva as 

mulheres a buscarem seus direitos na instituição é para a manutenção ou solicitação da guarda 

do infante, bem como a regularização das visitas respeitando-se as medidas protetivas que 

mantém o agressor distante da vítima. 

 Destarte, fica evidente a importância do atendimento integrado nas áreas da saúde, 

especialmente a saúde mental com atendimentos psicológicos, bem como os serviços de 

geração de renda e inserção no mercado de trabalho, atendimento socioassistencial 

emergencial (concessão de benefícios eventuais como cesta básica, por exemplo, e 

acompanhamento, orientação e planejamento nos serviços do Programa Bolsa Família), 

regularização das ações necessárias através da justiça (pensão alimentícia, divórcio, guarda e 

regularização de visitas, além da responsabilização do agressor acerca da violência praticada), 

além do fortalecimento e empoderamento à mulher para que se torne protagonista de sua 

própria vida. 
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O SUJEITO SURDO E SUAS RELAÇÕES COM A SEXUALIDADE 
 

Lenita Regina de Oliveira Dreyer (UFMS/CPNV) 
Marcia Aparecida Rodrigues Mateus (UFMS/CPNV) 

 

RESUMO: Esta pesquisa objetivou verificar o conceito sobre sexualidade de três jovens 
surdos do município de Naviraí/MS. Buscou-se investigar a participação familiar e escolar na 

construção deste conhecimento, bem como as demais ferramentas utilizadas no percurso. É 
importante ressaltar que os sujeitos surdos convivem em nossa sociedade que tem uma cultura 
eminentemente oralista. Embora a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) apresente todos os 

requisitos para ser considerada uma língua com outra qualquer, observa-se que muitos ainda 
têm resistência ao ensinar e/ou aprendê-la para se comunicar. Além dessas dificuldades, ainda 

é preciso destacar a ausência de sinais para traduzir as informações sobre o tema. A coleta de 
dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas por uma intérprete, com os 
jovens surdos que aceitaram participar da pesquisa. As entrevistas foram filmadas e 

posteriormente transcritas, da libras para o português. Os resultados obtidos apontam que, 
assim como muitos outros sujeitos surdos, os entrevistados passaram por um processo de 

incomunicabilidade e de censura de informações acerca da sexualidade, tanto por parte da 
família, que muitas vezes quer preservar esses sujeitos, quanto por parte da escola, por falta 
de uma didática apropriada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Surdez. Sexualidade. Preconceitos. Linguagem. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Os sujeitos surdos pertencem a uma minoria linguística e cultural, tendo como meio de 

comunicação e socialização a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Por não se enquadrarem 

no perfil de pessoas vistas como “normais”, sofrem vários tipos de preconceito e exclusão, 

derivados do estereótipo que lhes foi criado e amplamente reproduzido em nossa sociedade.  

Esta ideia rasa que se tem sobre o outro, o diferente, é prejudicial e relega os sujeitos 

afetados a uma vida de marginalização. Segundo Perlin (2001, p. 54), “[...] o estereótipo sobre 

o surdo jamais acolhe o ser surdo, pois o imobiliza a uma representação contraditória, a uma 

representação que não conduz a uma política da identidade”.  
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Por não partilharem das mesmas fontes de acesso às informações que os ouvintes, os 

jovens surdos têm demonstrado falta de conhecimento no que se refere a vários temas, aqui 

abordaremos especificamente a sua relação com a sexualidade. A presente pesquisa visa 

verificar, por meio de entrevistas com jovens surdos, qual o conhecimento que estes 

apresentam sobre o tema, de que maneira foi obtido e quais as dificuldades enfrentadas no 

percurso de busca das informações pertinentes. 

Percebe-se que uma das dificuldades dos sujeitos surdos em obter qualquer tipo de 

informação advém da carência da LIBRAS em meio aos seus familiares e no seu contexto 

escolar, dificultando a comunicação entre as partes. Assim, ressalta-se sobre a necessidade do 

aprendizado da referida língua, uma vez que facilitará o relacionamento entre pais e filhos, 

alunos e professores, etc.  

Se os pais recebessem orientações adequadas quanto à importância da LIBRAS para 

o desenvolvimento da criança, sobre as possibilidades que essa língua oferece para a 

criança se comunicar com eles de forma clara, contar-lhes sobre suas brincadeiras, 

aprender seus ensinamentos e adquirir conhecimento, com certeza seriam poupados 

dessa criança e de seus pais transtornos e prejuízos, e principalmente os problemas 

emocionais a que estes são submetidos (DIZEU; CAPORALI, 2005, p. 591). 

Ao se conscientizarem da necessidade de aprendizado da língua de sinais, a família e 

demais membros que participam da vida do sujeito surdo tornarão o processo de interação 

entre eles satisfatório, além de facilitar a integração dos sujeitos surdos ao meio em que 

convivem. Isso facilita a construção da identidade surda e favorece a desmistificação da 

representação estereotipada dessas pessoas, distorcida e inadequada. 

Dentro do mundo desses sujeitos, é possível perceber alguns aspectos preocupantes, 

como a inocência, a simplicidade dos alunos que vivem num mundo de ignorância, mistério, a 

resistência da própria família e da escola em acreditar no potencial do filho ou aluno. A partir 

dessas constatações, é preciso buscar uma alternativa prática pedagógica na tentativa de 

melhorar o aprendizado desses alunos para que possam, realmente, construir o conhecimento 

com base em suas experiências visuais.  
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2 LIBRAS 

 

Segundo Witkoski e Baibich-Faria (2010), a linguagem é fundamental para os sujeitos, 

pois é por meio dela que nos apropriamos da cultura que nos cerca, que construímos nosso 

entendimento sobre o micro e macro universo, além de ser por seu intermédio que podemos 

estabelecer relações socioafetivas. Ou seja, como afirma Lacerda (1998, p. 38), “[...] é nela, 

por ela e com ela que nós, seres humanos, nos tornamos ‘humanos’”. 

Sendo assim, entende-se que o processo de aquisição da linguagem é primordial para 

mediar às relações entre o “eu” e o meio em que estamos inseridos. Para os sujeitos surdos, 

por muito tempo foi negado o acesso à construção de uma linguagem própria, devido, 

principalmente, ao estereótipo que se perpetua em relação aos surdos e à Língua de Sinais, 

que “[...] legitimam práticas de oralização, nas quais predominam o treinamento da leitura 

labial e a terapia da fala, com o objetivo precípuo de dissimular a surdez, buscando 

transformar os surdos em pseudo-ouvintes, conferindo-lhes um lugar de não-eu” (WITKOSKI 

e BAIBICH-FARIA, 2010, p. 339). 

Antes de prosseguirmos, é importante diferenciar os termos língua e linguagem. 

Muitas vezes utilizados erroneamente como sinônimos, essas duas palavras possuem 

conceitos bastante diferenciados: em linhas gerais, a linguagem pode ser definida como “[...] 

tudo que envolve significação, que tem valor semiótico, não se restringindo apenas a uma 

forma de comunicação, e é nela que o pensamento do indivíduo é constituído” (DIZEU e 

CAPORALI, 2005, p. 586). Já a língua é apenas uma parte determinada, primordial da 

linguagem, “[...] sendo ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um 

conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para possibilitar o exercício 

dessa faculdade nos indivíduos” (DIZEU; CAPORALI, 2005, p. 586). 

Desde 1960, por meio das pesquisas realizadas pelo linguista William Stokoe, está 

comprovado que a Língua de Sinais atende a todos os critérios de uma língua, tendo a mesma 

qualidade que as de modalidade oral-auditiva. Deste modo, concluiu-se que os sinais não são 

imagens, mas são símbolos abstratos complexos com um conjunto de complexidade 
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estrutural. Os mitos e os preconceitos em relação a Libras vigoram não apenas para o senso 

comum, mas também na maioria das instituições de ensino, apesar da afirmação de excelência 

da Língua de Sinais já comprovada por estudos linguísticos.  

O preconceito de considerá-la uma língua pobre, constituída de uma mistura de 

pantomima e gesticulação concreta, incapaz de comunicar e expressar conceitos abstratos, 

linguisticamente de conteúdo restrito, assim como estética, expressiva e linguisticamente 

inferior às línguas de modalidade oral-auditiva (QUADROS, 2004) sustenta grande parte da 

resistência de ensiná-la como primeira língua para as crianças surdas, a fim de que estas 

possam construir uma linguagem por meio da Libras.  

A nossa sociedade não está preparada para receber o indivíduo surdo, não lhe 

oferecendo condições para que se desenvolva e consolide sua linguagem. Sendo 

assim, podemos depreciar relatos que afirmam ser a surdez causadora de limitações 

cognitivas e afetivas, pois a verdadeira limitação está nas condições oferecidas a 

esse sujeito surdo (DIZEU; CAPORALI, 2005, p. 587). 

Algumas pesquisas, como as de Moura, (1993); Brito (1995); Quadros (1997); 

Quadros e Karnopp; Fernandes (1995) apontam que as línguas de sinais são estruturadas de 

todos os componentes pertinentes às línguas orais como fonologia, morfologia, sintaxe, 

semântica, pragmática e outros elementos, preenchendo, assim, os requisitos científicos para 

ser considerada língua. Podem ser comparadas em complexidade e expressividade às línguas 

orais, pois expressam ideias sutis, complexas e abstratas. Os seus usuários são capazes de 

discutir qualquer assunto. Além de possuir todos os elementos característicos de uma língua, 

demanda de prática para seu aprendizado, como qualquer outra.  

É por meio da Língua de Sinais que a linguagem da maior parte dos sujeitos surdos 

evolui, é por meio dela que as possibilidades cognitivas e conceituais para nomear e 

categorizar a realidade acontece. É por meio da Língua de Sinais que o surdo tem acesso ao 

conhecimento, à integração social e à cultura. 

 

3 SEXUALIDADE 
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Nos dias de hoje, a sexualidade é entendida como algo muito além do sexo, expressão 

biológica que define um conjunto de características anatômicas e funcionais (genitais e 

extragenitais): esta é considerada um conjunto de valores sobre questões relacionadas ao 

corpo, sexo e suas funções, gêneros, amor, erotismo, etc. É um aspecto inerente à vida e à 

saúde, expressa no ser humano desde seu nascimento até a morte, tendo grande importância 

no desenvolvimento e na vida psíquica dos sujeitos, pois, além da capacidade reprodutiva, 

relaciona-se com a busca do prazer, que é uma necessidade fundamental dos seres humanos 

(BRASIL, 1998).  

Portanto, para Freire (1993, p. 12), a sexualidade necessita ser tratada não só como 

uma perspectiva genital, mas sendo mais consciente e prazerosa: 

A sexualidade, enquanto possibilidade e caminho de alongamento de nós 
mesmos, de produção de vida e de existência, de gozo e de boniteza, exige 
de nós esta volta crítico-amorosa, essa busca de saber de nosso corpo. Não 
podemos estar sendo, autenticamente no mundo e com o mundo, se nos 
fecharmos medrosos e hipócritas aos mistérios de nosso corpo ou se os 
tratarmos, aos mistérios, cínica e irresponsavelmente. 

A sexualidade é manifestada de diferentes formas a cada etapa do desenvolvimento 

humano, sendo construída ao longo da vida. Encontra-se necessariamente marcada pela 

cultura, história, ciência, bem como pelos afetos e sentimentos. Portanto, é possível concluir 

que a expressão da sexualidade acontece de forma distinta para cada sujeito, ou seja: é uma 

expressão cultural.  

A sexualidade está, também, relacionada à estética: o que pode ser padrão de beleza do 

corpo; ao romantismo: o que pode ser a doação e entrega ao outro; ao modelo familiar: o que 

consiste em casar, ter filhos, etc. 

A partir dessas regras calcadas em padrões sociais e culturais aprendemos o 
que seria normal em sexualidade e passamos a desejar corresponder ou 
atingir esses padrões acreditando que com eles obteremos prazer e 
felicidade; no entanto, esses padrões são ideológicos, isto é, existem em 
função de concepções e interesse de grupos dominantes, além disso, são 
inatingíveis, porque são construídos como exageros e ilusórios (MAIA, 
2011, p. 31). 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 961 

A sexualidade, portanto, engloba a dimensão social e, consequentemente, sofre 

influências do contexto em que está inserida (MAIA, 2011). Assim, entende-se que cada 

sociedade desenvolve regras que se constituem em parâmetros fundamentais para o 

comportamento sexual das pessoas que vivem em seu entorno. Isso se dá num processo de 

construção social, que passa pelos interesses de cada agrupamento socialmente organizado e 

das classes sociais, mediado pela ciência, religião, mídia, entre outros; e o resultado dessa 

interação é transmitido durante o processo de socialização do sujeito, por meio de condutas, 

gestos, modos de falar e, também, é apreendido por meio das políticas públicas, coordenadas 

pelo Estado. 

O conceito de sexualidade, então, é repassado para o sujeito desde o seu nascimento, 

começando, em geral, pela família e depois pela comunidade, incluindo escolas e demais 

instituições. Por isso, é importante que seja uma educação não só com objetivos e 

metodologias limitadas, meramente informativas. 

Em meio ao discurso médico-higienista sobre a sexualidade na escola 
reafirma-se a necessidade primordial de uma educação emancipatória 
(reflexiva, questionadora, política) voltada para a informação de cidadãos e 
para a transformação social e não apenas para a uma educação que favoreça 
o acúmulo de informações genéricas, desprovidas de reflexão e de 
contextualização (MAIA, 2011, p. 33). 

Com as novas propostas de reformas no sistema educacional brasileiro, temos os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que promovem propostas educativas visando trabalhar 

temas sociais de forma interdisciplinar. A sexualidade está entre esses temas, pois a própria 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) garante que o direito de se viver a 

sexualidade é tão fundamental e universal quanto o direito à vida, devendo, portanto, ser 

válido para todas as pessoas. 

No entanto, um fato nos chama a atenção: se a sexualidade é um atributo de todo ser 

humano, se a vivência desta é um direito de todos e se é natural que se expresse em qualquer 

espaço onde haja relação ou convivência de seres humanos. Diante do exposto, cabe 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 962 

questionar: Por que a sexualidade da pessoa com deficiência é um tema tratado com tantos 

preconceitos e tabus? 

Segundo Paula, Regen e Lopes (2005), esses preconceitos decorrem de um longo 

processo de idealização que, por um lado, estabelece que a deficiência anularia o desejo e, por 

outro lado, existe o mito de que as pessoas com deficiência possuem a sexualidade 

exacerbada. 

Como dito anteriormente, a forma como vivenciamos nossa sexualidade depende de 

nossa história individual, de tudo que vivemos desde as expectativas familiares antes do 

nascimento até as relações que estabelecemos, nossas crenças, alegrias, prazeres, rejeições, 

medo e desilusões. É, também, influenciada pelo momento histórico-cultural que predomina 

na sociedade, portanto, a sexualidade transcende a biologia, tornando-se um ato social. Como 

afirmam Paula, Regen e Lopes (2005), a sexualidade é muito mais do que simplesmente ter 

um corpo desenvolvido ou em desenvolvimento, em condições de procriar e apresentar 

desejos sexuais. De acordo com as autoras, essas variáveis pesam sobre todas as pessoas, 

inclusive – e especialmente – para as que têm deficiência física ou neurológica.  

Assim sendo, entende-se que é necessário que exista uma proposta de educação sexual 

que vise abarcar todas as dimensões da sexualidade (biológica, psíquica, sociocultural, 

política, etc.), para que sejam propiciadas aos sujeitos com deficiência condições para 

viverem sua sexualidade de forma plena e segura, garantindo-lhes as mesmas oportunidades 

dos demais. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Para a realização desse trabalho foi feito, num primeiro momento, um levantamento 

em artigos, dissertações e teses que abrangessem o tema da surdez e Libras, e percebeu-se que 

os discursos da surdez, nesses estudos estão incorporados dentro da percepção da deficiência, 

da perda e da incapacidade, não potencializando as questões culturais, sociais e políticas da 

comunidade surda. Posteriormente, foi realizada uma revisão bibliográfica na literatura da 
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área da sexualidade, no sentido de entender o que esta realmente significa e o que se abrange 

nesse conceito.  

Após essa fase inicial, foi definida a realização de uma pesquisa qualitativa com 

jovens surdos e, a partir dos objetivos da pesquisa, foram formuladas as questões norteadoras, 

apresentadas na tabela abaixo: 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

1) Dados de identificação: 

Idade: 

Sexo: ( ) Feminino  ( ) Masculino 

Escolaridade: 

Profissão: 

Estado civil: 

Possui filhos: 

2) O que você sabe sobre “sexualidade”? 

3) Quem ou como obteve as informações acerca do tema? 

4) Você tem um bom diálogo com sua família ou responsáveis sobre sexualidade? Com 

quem especificamente? Costuma conversar sobre tudo? 

5) Já participou de alguma palestra, curso, seminário sobre sexualidade? Se sim, qual? 

6) A escola te ajudou de alguma forma a entender sobre o tema? Se sim, de que forma? 

7) Você consegue sanar todas as dúvidas com as informações recebidas na escola? 

 

Definidas as perguntas, foi realizado um levantamento de potenciais candidatos à 

entrevista e, a seguir, escolhidos três jovens surdos: dois do sexo feminino e um do sexo 

masculino, com idades entre 20 e 35 anos. Essa quantidade limitada de pessoas foi definida 

devido à escolha do método utilizado para a realização dessa pesquisa, que é o qualitativo. 

Segundo Goldenberg (2004), nesse tipo de pesquisa a preocupação do pesquisador não é com 
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a quantidade numérica do grupo pesquisado, e sim com o aprofundamento da compreensão 

dos dados que se pretende investigar.  

Para o levantamento de dados, optamos por realizar a entrevista semiestruturada, uma 

vez que esta oferece maior flexibilidade durante a coleta de informações, pois possibilita 

repetir perguntas, reformulá-las e, com isso, confirmar ou obter outros aspectos das questões 

levantadas. A entrevista semiestruturada estabelece um procedimento que garante a obtenção 

das informações necessárias, uma vez que o entrevistador segue um roteiro preestabelecido, 

ou seja, trabalha-se com um conjunto de questões previamente definidas e, com isso, aumenta 

a confiabilidade e fidedignidade das informações obtidas (BONI; QUARESMA, 2005). 

Houve, então, um contato prévio com os sujeitos escolhidos para explicação do 

procedimento e da pesquisa, bem como para confirmação da disponibilidade de participar da 

mesma. Após o aceite, foi realizado o agendamento de um horário apropriado para a gravação 

das entrevistas.   

Na data combinada, houve a recontextualização da intenção das pesquisadoras e, após 

os esclarecimentos prévios, foi iniciada a entrevista que, conforme combinado com os 

sujeitos, foi filmada com um aparelho celular. Esse recurso da filmagem foi proposto tendo 

em vista a limitação da fala dos sujeitos, especialmente devido ao fato de a sua primeira 

língua ser a Libras. Ela foi acompanhada por uma das pesquisadoras que atua como intérprete 

de língua de sinais, que fazia as perguntas, acompanhava as respostas e, ainda, após o término 

da gravação, também transcreveu os dados levantados respeitando a estrutura gramatical da 

Libras. 

A análise das entrevistas se deu mediante a técnica denominada de análise de 

conteúdo. Segundo Moraes (1994), a análise de conteúdo é uma interpretação pessoal por 

parte do pesquisador com relação à percepção que este tem dos dados coletados. Para o autor, 

não é possível uma leitura neutra, pois toda leitura se constitui numa interpretação. Essa 

análise produz descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, e ajuda a reinterpretar as 

mensagens de forma a atingir um entendimento de seus significados num nível que vai além 

de uma leitura comum. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As entrevistas foram realizadas, conforme citado anteriormente, com três jovens 

surdos, que aqui terão seus nomes verdadeiros preservados. Utilizaremos os nomes fictícios 

“Maria”, “Ana” e “Pedro”. Maria, 21 anos, é solteira e mora atualmente com os tios. Saiu da 

casa do pai para frequentar a escola e acaba de concluir o terceiro ano do ensino médio. Ana, 

31 anos, é casada e mãe de dois filhos. Possui o ensino médio completo e, no momento, é 

dona de casa. Pedro tem 35 anos, é casado e também possui ensino médio completo. 

O que se observou nas entrevistas é que todo o conhecimento dos jovens sobre 

sexualidade está limitado apenas a conceitos relacionados a “sexo”: doenças, gravidez, 

valores morais, etc. Nenhum dos entrevistados reconhece a sexualidade como o todo que 

abarca muito mais que as condições anatômicas e fisiológicas, mas que contemplam também 

condições psicológicas, obtendo um caráter social e cultural (BRASIL, 1998).  

Isso fica claro logo no início da entrevista de Maria, quando perguntada sobre o que 

entende por sexualidade: “Explicaram para mim: primeiro toma remédio, espera, depois 

começa sexo, camisinha, cuidado sexo, camisinha estourar, cuidado doença. Pessoa fazer 

sexo com várias pessoas diferentes não pode, doença ruim, não pode. Pode só respeitar uma 

pessoa e só”. Já Ana, quando responde a essa mesma pergunta, afirma que precisa “Cuidar 

doenças, porque tenho medo”. Pedro, por sua vez, afirma que o irmão o ensinou a “ter 

cuidado”, conceito que foi reforçado por um colega de escola que lhe dizia para ter “cuidado 

com saúde, gravidez”.   

Segundo Beche (2005),  

a indiferença com que as instituições sociais tratam a sexualidade assume 
caráter extremo de perversidade na constituição da identidade do surdo, em 
especial pela diferença e desconsideração a sua língua. Há uma 
intencionalidade repressora nos silêncios impostos pela cultura no que tange 
à sexualidade. Para Werebe (1977, p.107) "aliás, pode-se dizer que a não-
informação é uma forma de informação: o silêncio em torno das questões 
sexuais, constitui uma certa maneira de orientar" (BECHE, 2005, p. 70). 
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Com relação aos meios utilizados para captar informações, pode-se perceber que os 

pais não foram responsáveis por ensinar ou passar conceitos básicos acerca do tema para os 

entrevistados, como pode ser observado na fala de Maria: “Minha tia só, me aconselhou. 

Pessoas evitavam falar para mim, no passado eu era ignorante. Eu perguntava, mas ninguém 

me explicava”. O mesmo pôde ser verificado com Ana, quando questionada se a mãe já havia 

conversado com ela sobre sexualidade: “Não, nunca. Minha professora me ensinou”. Já Pedro 

afirma “minha família nunca explicou nada sobre sexo, tinha vergonha. Só meu irmão mais 

velho e meu amigo da escola”. 

Na pesquisa realizada por Borges et al., (2006) com adolescentes, as autoras também 

perceberam que os pais e mães eram menos procurados que os amigos e outros familiares para 

conversar sobre o tema. Uma possível explicação para isso pode ser encontrada na pesquisa 

de Heilborn (2012), que afirma que “[...] em muitos grupos sociais as relações entre pais/mães 

e filhos (as)  são travadas por concepções que definem que sexualidade não é assunto para se 

conversar abertamente, pois comprometeria o respeito entre as gerações”. 

Outro fato importante que foi observado nas entrevistas é a forma como as pessoas 

responsáveis por introduzi-las ao tema perceberam a necessidade de orienta-las. Maria relata 

que “Meu pai nunca me explica nada, mamãe morreu eu criança. Não tinha conselho, nada”. 

Apenas quando foi morar com a tia, aos 18 anos, é que esta passou a conversar e aconselhar 

Maria sobre o assunto. Pode-se perceber o impacto que essa comunicação com a tia teve sobre 

ela na frase: “Eu brava, sofre, passado ignorante, agora mudou minha vida, tenho 

consciência”.  

Já Ana afirma que, por não ter conhecimento sobre sexo, sexualidade em geral e 

diversos outros assuntos considerados “tabus” em nossa sociedade, as garotas da escola 

tentavam levá-la às drogas e prostituição. Ao perceber isso, uma professora a chamou para 

conversar: “Me chamou e conversou comigo porque eu falei: eu não sei de nada, não 

conheço. Ela falou: espera aí! Pegou uns livros com fotos, tudo com pênis e vaginas doentes, 

eu olhei e fiquei com medo. Fiquei sabendo que precisava usar camisinha, cuidar, fazer todo 

dia não, só de vez em quando”. 
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Percebe-se que a falta de informação sobre o tema, muitas vezes favorece a exploração 

desses sujeitos, como aconteceu com Ana. A família, no intuito de preservar os filhos, por 

falta de conhecimentos básicos a respeito da sexualidade e/ou por não saber lidar com suas 

próprias inseguranças, traumas, preconceitos e etc., acaba por condená-los a ignorância, 

propiciando que terceiros os induza a fazer não o que desejam ou se sentem confortáveis, mas 

o que lhes é dito e convencido sem maiores explicações. Isso ocorre, segundo Santos (2013), 

porque “[...] o surdo detém uma maior percepção visual e apoia-se, portanto muito mais no 

comportamento não verbal”, ou seja: muitas vezes, a ânsia de adquirir conhecimento acerca 

de um tema que lhe é censurado acaba levando os sujeitos surdos a procurar e/ou aceitar 

vivências sobre as quais não possui, ainda, condições de fazer uma boa reflexão preliminar. 

Sobre o papel da escola no aprendizado dos entrevistados, é possível afirmar que esta 

ainda não está preparada para lidar com o tema sexualidade em sua plenitude, restringindo-o à 

parte biológica, como informam Maria e Pedro, quando questionados se aprenderam algo na 

escola: “Biologia. Biologia explica como pessoa, professora explica” (MARIA). “Na escola 

tinha informação, Aids, doenças, como engravidar. A escola precisa informar sim, tinha fotos 

sobre doenças, que feio” (PEDRO). Essa dificuldade é percebida tanto para o público ouvinte 

quanto para os surdos, e confirma o exposto por Toneli (2012): segundo a autora, as 

concepções médico-higienistas, que influenciaram profundamente a política educacional 

oficial no Brasil nos séculos XIX e XX, ainda hoje “[...] se mantêm presentes nos espaços 

escolares como forma de ‘prevenir’ as DST/AIDS e a chamada ‘gravidez precoce’” 

(TONELI, 2012, p. 153). 

Sobre as dificuldades encontradas pelos sujeitos no aprendizado de sexualidade na 

escola, Maria diz “Algumas coisas eu aprendi, pouco. Tudo não. Difícil, pouco tempo, pouco 

sinal”. Essa ultima fala mostra, ainda, os desafios que os jovens surdos enfrentam para 

aprender sobre o tema, uma vez que nem sempre há sinais para traduzir o que é oralizado. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados obtidos por meio da entrevista permitiram identificar que os sujeitos 

possuem um conceito de sexualidade restrito a saúde e prevenção, não tendo conhecimento 

enquanto relacionamento em diferentes graus. Nota-se que os autores citados nesse trabalho 

enfocam sexualidade como conceito amplo, que abrange o ser humano em suas várias 

dimensões (biológica, social, psicológica e histórica). Sendo assim, deve ser respeitada e 

vivenciada como direito intrínseco ao ser humano. 

Para os entrevistados, o termo sexualidade se remete ao ato sexual ou a formas de 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, não abordando o 

tema em um contexto sociocultural em que esses sujeitos estão inseridos.  

Entende-se que o sujeito surdo, em seu processo de constituição, é marcado pelo 

enfrentamento de preconceitos, estigmas, estereótipos e, particularmente, do silêncio.          

Quando interrogados quanto a possíveis diálogos sobre sexualidade com a família, nas duas 

entrevistas ficou claro que a família não teve nenhum referencial significativo no campo da 

educação sexual. Ambos os sujeitos receberam informações por parentes ou professores, 

como se a família negasse a sexualidade dos filhos. 

 Maia (2001) expõe que, embora o sexo esteja incluído na sexualidade, as duas 

expressões têm sido utilizadas como sinônimos e estendidos às atitudes sociais, tendo como 

modelo a citar as instruções dadas nas escolas, que são reducionistas e, sendo assim, distantes 

do verdadeiro conceito do tema. Isso ficou claro nas entrevistas, pois, embora ambas já 

tenham concluído o ensino médio, nenhuma foi capaz de apresentar uma conceituação mais 

abrangente acerca da sexualidade, relatando apenas conceitos relacionados à parte biológica. 

Assim, ressaltamos com os resultados dessa pesquisa a importância não só de se 

ensinar sobre a sexualidade a jovens surdos e a necessidade de aquisição da língua de sinais, 

no intuito de fortalecer a identidade desses sujeitos e incluí-los na sociedade em que 

convivem, mas apontamos, também, a importância de uma educação sexual realmente efetiva, 

que seja capaz de levar aos sujeitos a uma vivência plena e saudável de sua sexualidade. 
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OS BRINQUEDOS, AS BRINCADEIRAS E O GÊNERO 

 

Edinéia Moraes do Nascimento (UFMS)369 
Polyana da Silva Pereira (UFMS) 370 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As crianças aprendem brincando, o brincar esta presente em todos os momentos e em 

todos os lugares, para as crianças tudo pode virar brinquedo uma simples pedrinha, um lápis 

ou qualquer coisa que esteja à sua disposição. Nas instituições de educação infantil não é 

diferente, é por meio do lúdico que as crianças se desenvolvem. Pensando nas diversas 

brincadeiras e brinquedos que existem e como a temática gênero se apresenta por meio delas 

nos vem o pensamento: de que forma estas brincadeiras estão sendo desenvolvidas? Que 

brinquedos há disponíveis para que as crianças brinquem? Há definição para brinquedos de 

meninas e brinquedos de meninos? E como as professoras fazem a mediação durante as 

brincadeiras? 

Frente a tais questionamentos o objetivo da pesquisa é estudar a temática a fim de 

descobrir como as brincadeiras e os brinquedos podem ser utilizados na construção das 

relações de gênero das crianças. Para o desenvolvimento da pesquisa usou-se de pesquisa 

bibliográficas de cunho qualitativo, com apoio de autores como Louro (200), Oliveira e Salva 

(2009), Santos e Maio (2012), entre outros e o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil – RCNEI (Brasil, 1998).  Após o levantamento e leitura de textos e artigos 

de autores que discutem a temática, reunimo-nos para a construção da pesquisa aqui 

apresentada. O trabalho divide-se em: discussão teórica bibliográfica sobre a temática gênero, 

e como esta se relaciona com os brinquedos e as brincadeiras, após traz as considerações 

obtidas por meio das pesquisas e posteriormente apresenta as referências dos textos utilizados.  
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2 COMO TRABALHAR GÊNERO POR MEIO DE BRINCADEIRAS 

  

O mundo das crianças é construído mediante as vivências que a mesma tem, Freire 

(S.D, p.4) destaca que “o sujeito infantil é constituído por diversos discursos e diferentes 

instituições: a família, a escola, a igreja, os meios de comunicação, e são essas instituições 

que vão apontar e moldar as formas como os sujeitos, por meio dos discursos internalizados, 

vão se relacionar com o mundo onde estão inseridos”. 

Nas instituições de educação infantil as crianças aprendem e se desenvolvem por meio 

de atividades lúdicas, brinquedos e brincadeiras, pois nesta faixa etária a brincadeira é a 

principal atividade da criança. Segundo o RCNEI: 

 

Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, 

tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também 

algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e 

experimentação de regras e papéis sociais (BRASIL, 1998, p.23). 

 

Por meio do brincar as crianças vivem diversas experiências, e não há como ignorar a 

presença do tema gênero no brincar. É muito comum ouvir que meninas preferem as bonecas 

e os meninos os carrinhos, ou que meninos brincam de futebol e meninas brincam de casinha. 

Mas como podemos definir gênero? Segundo Oliveira e Salva (2010, p.2) “[...] o gênero é 

uma construção cultural sobre o sexo, isto é, sobre o modo de ser homem e mulher. Assim, 

masculinidade e feminilidade são formas de ser determinadas pela cultura e pela sociedade 

[...]”. 

Louro contribui dizendo que gênero é: 

 

 [...] a construção social feita sobre diferenças sexuais. Gênero refere-se, portanto, ao 

modo como as chamadas “diferenças sexuais” são representadas ou valorizadas; 

refere-se àquilo que se diz ou se pensa sobre tais diferenças, no âmbito de uma dada 

sociedade, num determinado grupo, em determinado contexto. (LOURO, 2000, p. 

26) 
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Gênero pode ser entendido então como uma construção social que diferencia homens e 

mulheres. Ainda existem comportamentos estereotipados que determinam o que é de cada 

sexo, qual o comportamento adequado a homens e mulheres e quais papeis devem 

desempenhar na sociedade. 

 Na educação infantil, momento em que as crianças estão formando sua concepção de 

mundo é necessário muito cuidado por parte dos educadores, pois suas atitudes são 

atentamente observadas pelas crianças, “os profissionais que atuam nas instituições 

contribuem, de maneira inconsciente muitas vezes, na reprodução de preconceitos e 

hierarquias entre meninos e meninas, influenciando na constituição de suas identidades” 

(OLIVEIRA E SALVA, 2009, p.1).  

O RCNEI em seu volume II – formação social e pessoal aponta que é necessário “[...] 

transmitir por meio de ações e encaminhamentos, valores de igualdade e respeito entre 

pessoas de sexos diferentes e permitir que a criança brinque com as possibilidades 

relacionadas tanto com o papel de homem quanto de mulher” (BRASIL, 1998, p.42). E não há 

melhor oportunidade para a desconstrução de estereótipos de gênero do que por meio da 

brincadeira. 

Nas brincadeiras o educador pode “[...] problematizar e desconstruir [...] já que, 

geralmente, esses problemas são iniciados em casa, na maioria das vezes, por ignorância dos 

familiares em relação a estas temáticas [...]” (SANTOS E MAIO, 2012, p.6). Mesmo 

observando que alguns comportamentos estereotipados já vêm de casa, é possível observar 

que as próprias crianças quebram as normas existentes, brincando livremente de bonecas ou 

de carrinhos, pulando corda ou jogando futebol, sem se preocupar com o que é dito como 

coisa de menino ou coisa de menina. Assim o papel dos professores é “questionar, 

problematizar, interrogar e ser parceiro na construção desses outros modos de ser homem e 

ser mulher [...] nós professores [...] temos o compromisso de possibilitar ações reflexivas que 

visem à construção de relações menos hierarquizadas” (OLIVEIRA E SALVA, 2009, p.5). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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É possível observar que a escolha dos brinquedos e brincadeiras podem trazer 

informações importantes à criança, pois é por meio delas que as crianças aprendem de forma 

natural e lúdica e ainda se desenvolvem em vários aspectos. 

Assim faz-se necessário uma reflexão sobre o que é oferecido e dito as crianças, para 

que estereótipos não sejam reproduzidos e reforçados nas instituições de educação infantil. O 

papel do professor mediador no brincar é muito importante, pois é por meio do trabalho de 

desconstrução de estereótipos que as crianças aprenderam a construir suas relações de gênero, 

não reproduzindo as diferenças ditas e conservadas e reforçadas por tanto tempo na sociedade. 

Esperamos que esta pesquisa possa inspirar várias outras, pois discutir gênero na 

educação infantil ainda é um tema pouco pesquisado, apesar de sua extrema importância, uma 

vez que é nesta etapa que as crianças estão formando sua concepção de mundo e seus 

conceitos. 
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CONFIGURAÇÕES FAMILIARES, HOMOPARENTALIDADE E 
EDUCAÇÃO ESCOLAR: ESTUDOS INTRODUTÓRIOS 

 
Luciana Ximenes Gomes Farias (UFMS/ CPNV 371 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)372 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O tema a respeito das novas configurações familiares tem sido alvo de muitas críticas 

e discussões, pois historicamente a família foi vista apenas como a união entre pai, mãe e 

filhos, configurando-se pelo modelo de família tradicional. Porém, na atualidade não 

encontramos na sociedade somente esse modelo idealizado, visto que as pessoas têm 

liberdade de expressão e o direito de escolher o que lhes traz felicidade e segurança, 

resultando assim em novas configurações familiares.  

Nesse contexto, e para melhor entender sobre essa temática, é que se justifica o 

desenvolvimento do presente estudo que tem por objetivo refletir sobre as novas 

configurações familiares, com ênfase para a família homoparental, buscando estabelecer 

relações entre a instituição familiar e instituição escolar. A abordagem teórica baseia-se em 

autores como  Petzold (1996), Turner e West (1998), Passos (2005), entre outros,  conforme 

apresentado na sequência. 

 

2 FAMÍLIA, HOMOPARENTALIDADE E EDUCAÇÃO 
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Apesar de na sociedade atual existir estudos sobre o tema família e suas possíveis 

definições, com a intenção de chegar a um conceito comum que seja aceito e adotado por toda 

sociedade, o que se percebe é que não existe essa concordância entre os pesquisadores e, 

dessa forma, há de se caracterizar as definições que consideram as variáveis mínimas do que 

se entende por família. 

Nesse sentido, Petzold (1996) destaca que o critério de intimidade deve ser a variável 

fundamental para definir família, o que, consequentemente, reflete-se no fato de que mesmo 

os casais sem filhos são reconhecidos como uma unidade familiar. A partir desta 

consideração, a família é entendida como um grupo social especial, caracterizado por 

intimidade e por relações intergeracionais. 

Existe uma amplitude conceitual sobre família, fato este que se deu devido às 

transformações históricas ocorridas principalmente a partir de meados do século XX. Assim, 

se observa atualmente variados modelos de família e não somente o tradicionalmente 

conhecido porque os modelos familiares não mais se restringem à família nuclear que 

compreendia a esposa, o marido e seus filhos biológicos (TURNER; WEST, 1998). 

No entanto, devido a fenômenos sociais, políticos, econômicos e afetivos, a família 

nuclear passou a não ser visto como único modelo existente, tendo em vista que própria 

família passou por mudanças internas. As separações originaram as famílias monoparentais e 

outros modelos, conforme evidencia o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2015, que por meio da Pesquisa Estatística do Registro Civil apurou que houveram 328 

960 divórcios concedidos em 1ª instância ou por escrituras extrajudiciais.  

Portanto, os diferentes tipos de família vêm surgindo e têm sido descritos pelos 

pesquisadores da área como: família homossexual ou casais homossexuais; família extensa; 

famílias multigeracionais; família reconstituída ou recasada; família de mãe ou pai solteiro; 

casais que coabitam/vivem juntos; viver com alguém cuidando dele (PETZOLD, 1996; 

TURNER; WEST, 1998; STRATTON, 2003). 

 Conforme vimos, nos dias atuais a sociedade não vivencia um único modelo de 

família, e sim uma multiplicidade de arranjos familiares: há famílias composta apenas por pais 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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e filhos, outras formadas por casais de segunda união, por avós e netos, além das famílias 

compostas por homossexuais, etc... porém, independente da configuração ou de quem coabita 

o mesmo espaço, é importante considerar que: 

[...] a família é o espaço indispensável para a garantia da sobrevivência de 

desenvolvimento e da proteção integral dos filhos e demais membros, 

independentemente do arranjo familiar ou da forma como se vêm estruturando. É a 

família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao 

desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um papel 

decisivo na educação formal e informal, é em seu espaço que são absorvidos o valor 

ético e humanitário, e onde se aprofundam os laços de solidariedade 

(KALOUSTIAN 1994, p.11-12). 

A configuração homoparental se dá a partir da união homossexual em que um dos 

adultos assume a parentalidade de uma criança, esta nova organização familiar expõe a maior 

alteração no que se refere a relações conjugais e parentais, pois se contrapõe ao conceito 

social de “família”, já que o mesmo se dá a partir a diferenciação sexual fato este, que não 

ocorre nessa estrutura familiar, visto que a família homoparental se configura por: 

 1. Ausência de papéis fixos entre os membros. Isso significa que a estrutura do 

grupo familiar deve suportar trocas e deslocamentos de papéis e lugares. 2. 

Prevalência de uma horizontalidade nas relações internas, marcada pela 

inexistência de hierarquias e por uma circulação permanente das lideranças no 

grupo. 3. Múltiplas formas de composição familiar e, conseqüentemente, de 

formação dos laços afetivos e sociais, o que possibilita distintas referências de 

autoridade, tanto dentro do grupo como no mundo externo. 4. Tendência a uma 

constituição de sujeitos que se filiam não só à família, mas também a grupos onde 

preponderam os laços de amizade (PASSOS, 2005, p. 37-38). 

Portanto, não se pode ignorar a diversidade de configurações familiares, ademais a 

família é de suma importância para o desenvolvimento humano. Nesse sentido, Hironaka 

(2005, p. 3) destaca que: 

Biológica ou não, oriunda do casamento ou não, matrilinear ou patrilinear, 

monogâmica ou poligâmica, monoparental ou poliparental, não importa.  Nem 

importa o lugar que o indivíduo ocupe no seu âmago, se o de pai, se o de mãe, 

se o de filho; o que importa é pertencer ao seu âmago, é estar naquele idealizado 

lugar onde é possível integrar sentimentos, esperanças, valores, e se sentir, por isso, 

a caminho da realização de seu projeto de felicidade pessoal. 
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Sendo assim, configuram uma estrutura familiar os esforços da mesma em prol do bem 

comum e não apenas os laços sanguíneos. Ao analisar sobre a problemática que envolve o 

tema família, Wagner (2000) enfatiza que não há um “término da família” como era dito na 

década de setenta, mas, ao contrário, cada vez mais surgem investigadores interessados em 

conhecer estes novos arranjos familiares com o objetivo de promover e facilitar melhores 

níveis de saúde a seus membros. 

Nos séculos XVII e XVIII, este processo se acentuou, no contexto de consolidação 

de uma sociedade burguesa, e passou a ter a família e a escola como as principais 

instituições responsáveis por sua condução. Desde então, engendrou -se um modelo 

tradicional de transmissão de padrões de civilidade entre gerações pautado por: 1 - 

nos primeiros anos de vida, uma família patriarcal realizava a inserção da criança no 

universo de padrões básicos de comportamento e convívio social; 2 - nos anos 

seguintes, uma escola personalizada realizava a continuidade da inserção inicial, 

com o aprofundamento dos padrões de comportamento e convivência e a integração 

num universo de leis, normas e de distinção de postura entre o público e o privado. 

Assim, estabeleceu-se o que a teoria sociológica convencionou chamar de etapas do 

processo de socialização (SANTOS, 2009, p. 2). 

Desde então a escola é a segunda instituição educativa, está totalmente envolvida no 

processo de socialização, sobretudo porque, além de participar da formação dos sujeitos nos 

aspectos cognitivos e socioemocionais, também é responsável por inserir os indivíduos no 

sistema de valores, normas e condutas vivenciados pela sociedade. 

De acordo com Reali e Tancredi (2005), escola e famílias, como agências sociais, 

mudam de configuração e de objetivos no decorrer do tempo. A escola brasileira, entretanto, 

parece ter dificuldade de aceitar as alterações sociais e familiares e de incorporar as novas 

demandas da sociedade no desenvolvimento de seus papéis e de seu trabalho, embora esse 

processo de mudança não seja tão recente. Para Costa, Fossatti e Neto (2010, p. 7), “[...] o 

modelo de família referenciado pelos profissionais da educação é o da família tradicional, 

formado por homem e mulher casado, com envolvimento afetivo e sexual sendo exercido 

exclusivamente no par conjugal e com filhos/as que coabitam”.  

 Nesse sentido, as escolas ignoram o fato de existirem constituições familiares 

diversas, o que acaba por tornar muitos casos “invisíveis”, o que parece representar um não 
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reconhecimento da homoparentalidade como parentalidade legítima pela comunidade escolar, 

o que acontece é a negação da realidade. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou uma análise sobre as novas 

configurações e modelos de famílias existentes na atualidade e a inter-relação entre as duas 

instituições mais importantes para o desenvolvimento e o processo educativo e social das 

novas gerações.  

Entre todos os novos modelos de família, existe a homoparentalidade, composta por 

dois homens e duas mulheres, a qual pode ter filhos que frequentam o espaço escolar, embora 

muitas vezes a escola procure manter esse modelo de família na invisibilidade. Diante disto, 

destaca-se que é importante haver o reconhecimento da homoparentalidade como 

parentalidade legítima pela comunidade escolar. Assim, o presente estudo teve a pretensão de 

ser apenas mais uma colocação inicial da problemática abordada, que demanda certamente 

continuidade em trabalhos futuros.  
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ESCOLA DE PRINCESAS: TODO SONHO DE MENINA É TORNAR-SE 

UMA PRINCESA? 
 

Maiara da Rocha Silva 373 

Josiane Caroline de Souza Salomão Corrêa (UFGD)374 

Keila Cristina Medeiros Palácios375 

Carina Nogueira de Jesus (UFGD)376 

 

RESUMO: A Escola de Princesas oferecer serviços de excelência que propiciem experiências 

de natureza intelectual, comportamental e vivencial do dia a dia da realeza, para meninas com 
idade entre 4 e 15 anos que sonham em se tornar princesas e fazê-las resgatar a essência 
feminina que existe em seus corações. A instituição foi idealizada por uma professora de 

Minas Gerais e tem o objetivo ensinar etiqueta, modos de comportamento, princípios e 
valores morais e sociais por meio de cursos preparados de acordo com as fases do 

desenvolvimento das garotas matriculadas. Nesses cursos, elas aprendem o caráter interno e 
externo de uma princesa, o individualismo, autoestima e equilíbrio emocional, união, 
competição x cooperação, formação cultural (artes e literatura), responsabilidade social e o 

sonho de toda princesa quanto ao seu destino. Além disso, há a oferta de curso de estética e 
beleza (cabelo, maquiagem e moda), limpeza, organização e funcionamento do ambiente, 

prendas de princesa (culinária, corte e costura lavanderia e primeiros socorros), bem como os 
valores e princípios morais do matrimônio. Nesse sentido, o trabalho tem o objetivo de 
analisar a implantação da Escola de Princesas em relação aos estereótipos de gênero impostos 

na sociedade. Para tal, a pesquisa é de cunho qualitativo, no qual se recorre à análise do site 
oficial da escola, bem como alguns autores que tratam sobre as relações de gênero, de modo a 

contrapor com os ideais dessa instituição. Sabe-se que o faz de conta na infância é necessário 
para o desenvolvimento das crianças, sendo importante preservá-lo. No entanto, a Escola de 
Princesas vem persuadindo meninas, pois implicitamente, prometem que se seguirem os 

ensinamentos, conseguirão alcançar seu “final feliz”. Tal projeto apresenta um estereótipo de 
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mulher que deve sempre estar com fisionomias perfeitas, se comportando adequadamente, 

moldando-as para serem naturalmente encantadoras e dóceis. Desse modo, a instituição está 
reforçando a construção da concepção tradicional de gênero, com o intuito de reconstruir 
identidades do gênero feminino, conceitos e valores, como cuidar de casa, postura e etiqueta, 

beleza, relacionamento e a espera pelo príncipe. Assim, a escola busca construir nessas 
meninas a identidade da princesa, ou seja, a identidade do ser feminina. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escola de Princesas. Gênero. Meninas. 
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INFÂNCIA E FILHO ÚNICO: NOVO CONTEXTO FAMILIAR NO 
MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 
 

Aline Miranda Silva (UFMS/CPNV)377 

Amanda Kelly (UFMS/CPNV)378 
Evelin Silva de Lima (UFMS/CPNV)379 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)380 
 

 

RESUMO: Se no passado era comum as famílias serem numerosas por terem muitos filhos,  
após diversas mudanças econômicas e sociais tornou-se cada vez mais frequente a decisão dos 

pais de terem apenas um único filho. Diante desse cenário, justifica-se a realização do 
presente estudo que tem por finalidade identificar a opinião de pais e filhos em relação ao 
fenômeno “filho único”, buscando analisar os aspectos positivos e negativos para a infância e 

juventude. A pesquisa bibliográfica fundamenta-se em autores como Adrados (S/D) e Freitas 
e Piccinini (2010). A pesquisa de campo, de natureza qualitativa, foi realizada por meio de 

gravação de áudios via internet e gravação de entrevistas presenciais com 2 (duas) crianças, 
com idade de 10 e 11 anos, 3 (três) jovens com idades entre 20 e 25 anos e 5 (cinco) adultos 
com idades entre 31 e 52 anos, sendo que as crianças e jovens eram filhos únicos e os adultos 

tinham apenas um filho. Os dez participantes da pesquisa residiam em Naviraí MS, 
Forquilhinha SC e Fátima do Sul MS. Os resultados apontam que as crianças consideram que 

ser filho único é positivo, porque elas têm tudo o que desejam, como brinquedos e atenção 
dos pais, mas ao mesmo tempo elas são contraditórias, pois sentem falta de alguém para 
dividir o que elas possuem. Já os jovens evidenciam que na infância a concepção era diferente 

porque não sentiam falta de irmãos, mas na atualidade sentem necessidade de ter alguém para 
conversar, para dividir as experiências e até mesmo sentem falta das “briguinhas” fraternais. 

Também se preocupam porque não serão tios e consequentemente não terão sobrinhos. Os 
pais revelam diferentes razões ao optar pelo filho único, como: influências de fatores 
econômicos; condições para oferecer ao filho todas as possibilidades; dedicação de carinho e 

atenção a apenas um filho; possibilidades de educar e formar um indivíduo com princípios de 
caráter e honestidade; além de outras preocupações. Conclui-se que o fenômeno “filho único” 
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apresenta diferentes pontos de vista por parte de pais e filhos que vivenciam tal realidade, 

tratando-se de um fenômeno cada vez mais frequente nas famílias contemporâneas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Infância. Filho único. Contemporaneidade. 
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OS IMPACTOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA INFANTIL NA CIDADE 

DE NAVIRAÍ-MS 

 

Daniel Alves Barbosa (UFMS/CPNV)381 
Janaína da Silva dos Santos (UFMS/CPNV)382 

Joice Fernandes Moreno (UFMS/CPNV)383 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)384 
 

RESUMO: A violência doméstica infantil tem se tornado cada vez mais comum em nosso 
país. São frequentes notícias que revelam casos de violência familiar, social e até escolar 
contra crianças e adolescentes. A presente pesquisa tem como objetivo compreender a 

realidade da violência doméstica infantil em Naviraí-MS, os números de casos, os impactos 
que ela gera na vida das crianças, bem como as medidas protetivas tomadas pelo município. 

Os aspectos teóricos foram norteados pelos estudos de Alberton (2005), Azevedo (1993) e 
Sagim (2008), que abordam respectivamente sobre a proteção e os direitos das crianças 
vítimas de violência doméstica, a história da violência e suas diferentes formas e como se 

comportam as crianças que vivem em ambientes em que a violência encontra-se presente. A 
pesquisa de campo, de natureza qualitativa e quantitativa, foi realizada por meio de entrevistas 

e acompanhamento de dados junto ao conselho tutelar e polícia civil. No conselho tutelar a 
conselheira relatou sobre a realidade das famílias, as formas de prevenção e as medidas que 
normalmente são tomadas; já na polícia civil, o delegado informou sobre a quantidade de 

ocorrências em Naviraí. Os resultados da pesquisa apontam que o número de casos de 
violência doméstica é maior do que se imagina, chegando a cerca de quinze por mês, sendo 

que a maioria dos casos ocorre em famílias de baixa renda, de pais separados, com problemas 
de convivência ou com histórico de uso de drogas lícitas ou ilícitas. Em alguns casos essas 
crianças tendem a violar seu próprio direito, indo para o mundo do crime e das drogas. A 

prevenção ocorre por meio de palestras, mas sem o apoio da prefeitura. Quanto as medidas 
protetivas, os casos são encaminhados ao CREAS e em situações mais graves, a criança ou 

adolescente pode ser retirado da família. Porém, a pesquisa sinaliza que o munícipio sofre por 
falta de projetos de conscientização consistentes e falta também o apoio das autoridades para 
diminuir essa preocupante realidade. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica. Infância. Naviraí 
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A CONSTRUÇÃO PELA MÍDIA DA CONCEPÇÃO DOS JOVENS 
SOBRE O CORPO FEMININO GORDO 

 

 
Mayra Prachedes Queiroz (UFMS/CPNV)385 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)386 
 

RESUMO: A maneira pela qual os jovens constroem suas concepções diante da vida e do 
mundo depende das influências do meio onde se encontram inseridos. Dentre as diversas 
possibilidades investigativas, o presente estudo aborda sobre a questão do corpo feminino: 

como este é compreendido pelos jovens e qual o padrão que julgam como saudável, 
enviesando assim seu olhar para determinado estereótipo do físico feminino. A mídia em 

muito colabora para a construção dessa compreensão de um corpo feminino tido como ideal e 
as jovens gordas são, na maioria das vezes, subjugadas e isoladas da vida social. O objetivo 
deste trabalho é analisar de que maneira é construído o olhar do jovem atual, a partir das 

influências que a mídia realiza sobre a interpretação dos corpos femininos gordos. A pesquisa 
bibliográfica fundamenta-se na perspectiva Behaviorista e Estudos de Gênero para melhor 

entender a relação existente entre comportamento, corpo e gênero. A pesquisa de campo, de 
natureza qualitativa, foi realizada por meio da gravação de entrevista semiestruturada com um 
total de 10 adolescentes, com idade entre 17 e 21 anos, sendo todos estudantes da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Naviraí. Entre os participantes da 
pesquisa, 5 eram meninas e três delas eram gordas e 5 meninos, em que apenas um era gordo. 

Os dados coletados foram analisados e fora constatado que a mídia direciona o olhar dos 
jovens e de suas compreensões sobre o corpo feminino de maneira geral. No entanto, a partir 
das entrevistas, fora notado que a maioria dos jovens tem em seu imaginário como deve ser 

uma mulher de sucesso, cujo perfil se assemelha ao que é apresentado pela mídia: magra, loira 
e branca. Enquanto mulheres gordas não permeiam esse espaço de sucesso, as jovens gordas 

se questionam sobre suas próprias relações de socialização e acreditam que seu corpo limita 
as possibilidades de ascensão na vida pessoal e profissional. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher. Corpo. Gorda. Mídia. 
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RELAÇÕES DE GÊNERO, CONFLITOS DE IDENTIDADE E 

ISLAMOFOBIA NA TRAMA DO FILME YASMIN 

 

Victor Ferri Mauro387 

 

RESUMO: Este trabalho defende a tese de que o cinema pode ser utilizado como um valioso 

recurso didático para estimular o debate e a crítica social em sala de aula nas escolas e 
universidades sobre temáticas sociais variadas. O filme Yasmin, uma mulher, duas vidas, do 
diretor Kenneth Glenaan, é aqui tomado como referência por ter um enredo bastante realista, 

que, através da história dramática de uma jovem inglesa, filha de paquistaneses muçulmanos 
tradicionalistas, aborda assuntos atuais de grande relevância, como imigração, tensões raciais, 

marginalidade, terrorismo, relações de gênero em culturas diferentes, conflitos de identidade, 
xenofobia e preconceito. Lançada em 2004, a película permanece atual, sobretudo porque nos 
últimos anos ocorreram novos ataques terroristas na Europa atribuídos a grupos radicais 

islâmicos, a emigração de refugiados originários de países do oriente médio em guerra para o 
Ocidente se intensificou e a reação contrária ao acolhimento desses imigrantes se tornou mais 

intensa e notória, fazendo com que as forças políticas mais conservadoras ganhassem fôlego 
nos países de maior economia. As hostilidades que Yasmin e sua família passam a receber 
após os ataques às torres gêmeas em Nova Iorque, em 11 de setembro de 2001, fazem com 

que a moça se apegue mais fortemente à religião islâmica e se distancie de certas práticas de 
lazer típicas dos jovens ocidentais das quais era adepta até então. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Yasmin. Relações de gênero. Islamofobia. 
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INFÂNCIA E GÊNERO: O QUE SE ENTENDE POR “COISAS DE 
MENINA” E “COISAS DE MENINO”? 

 

 
Gracieli de Lima Ferreira (UFMS/CPNV)388 

Gracieli Prado dos Santos (UFMS/CPNV)389 
Maiquel Duarte Chaves (UFMS/CPNV)390 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)391 
 

RESUMO: Esta investigação científica aborda sobre as relações de gênero na sociedade, com 

ênfase para o que se compreende por “coisas de menino” e “coisas de menina”, visto que as 
pessoas exercem influências na maneira pela qual cada sexo deve agir, brincar ou se 

comportar. A discussão baseia-se em material bibliográfico e pesquisa de campo envolvendo 
pais de crianças, sendo contraposto com autores que elucidam de forma mais consistente o 
objeto de estudo. O objetivo da pesquisa é identificar a opinião de pais no que se refere a 

diferenciação de brinquedos, brincadeiras e comportamentos infantis, de acordo com o gênero 
das crianças. O embasamento teórico é norteado pelos estudos de Cunha (2014) e Finco 

(2003) que consideram ser a família, a escola e a sociedade os agentes que orientam como 
deve ser o desempenho e as habilidades específicas para cada sexo, ditando o que é, segundo 
seus preceitos, mais adequado para meninas e meninos. A pesquisa de campo, de natureza 

qualitativa, foi realizada por meio da utilização de questionários, que foram respondidos por  
sete pais, sendo seis mães e um pai, que possuem diferentes níveis de escolaridade, distintas 

profissões e diferentes números de filhos. O critério de escolha era de que deveriam ter filhos 
com idade de 6 a 14 anos. Os resultados indicam que há vários pensamentos a respeito do que 
se entende por “coisas” de meninas e meninos. Uma dentre várias mães com a mesma visão 

disse que “Menina deve brincar de boneca, brincadeira de roda, ser alegre, atenta. Já o menino 
deve jogar bola, brincar com carrinho, ser explorador.” Outros participantes demonstraram 

estar menos influenciados por pré-conceitos, ao afirmar que quaisquer brinquedos são para 
meninas e meninos, sendo necessário preparar as crianças para lidar com esses assuntos no 
futuro, sem as impedi-las de vivenciar algumas experiências pelo fato de pertencerem ao sexo 

feminino ou masculino. Percebe-se que ainda há mecanismos sutis que constroem e mantêm 
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as diferenças entre sexos, porém é preciso desconstruir todo tipo de preconceitos de gênero 

que oprimem as características pessoais de cada ser humano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Criança. Brinquedos. 
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INFÂNCIA E SEXUALIDADE: O DESPERTAR DA SEXUALIDADE EM 
CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS DE IDADE 

 

Danielle Abreu Silva (UFMS/CPNV)392 
Marta Claudiane Ferreira (UFMS/CPNV)393 

Rosilaine Silva de Mattos (UFMS/CPNV)394 
Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)395 

 
RESUMO: O interesse e as indagações sobre a sexualidade manifestam-se a partir dos três 
anos de idade na criança e cada vez mais elas demonstram curiosidades em relação à 

exploração do próprio corpo e de outras pessoas. Muitas vezes, sem nenhum pudor e de forma 
natural, as crianças tomam banho juntas, brincam, imitam os adultos e são “flagradas” 

olhando o corpo uma da outra, mas nem sempre as pessoas entendem essa realidade. Diante 
desse contexto, foi realizada uma pesquisa com o intuito de identificar a opinião de pessoas 
adultas sobre a descoberta da sexualidade em crianças de 3 a 6 anos de idade. A pesquisa 

bibliográfica fundamenta-se em autores como Foucault (1988), Reis (2000), entre outros, os 
quais consideram que o primeiro lugar a ser abordada a questão de sexualidade infantil deve 

ser no ambiente familiar, visto que, de forma clara ou não, são repassados princípios morais 
que cada família partilha. A pesquisa de campo, de natureza qualitativa, foi realizada por meio 
de um questionário com questões abertas, que foi respondido por 26 pessoas de Naviraí MS, 

sendo: 1 adolescente; 10  professoras da educação infantil;10 pais; 2 adultos, sendo um deles 
com histórico de abuso na infância; 2 mães de filhos com deficiência; 1 psicóloga. Os 

resultados sinalizam que muitas pessoas não sabem como lidar com os questionamentos e 
alguns comportamentos da criança, apesar de os mesmos fazerem parte do processo de 
desenvolvimento humano. Entre os participantes da pesquisa, torna-se evidente que falar de 

sexualidade costuma ser constrangedor, devido aos inúmeros preconceitos e dificuldades 
relacionadas ao processo formativo inerente à sexualidade. A curiosidade é evidente na 

criança, que ao analisar os adultos assistirem televisão e até mesmo ao observarem animais 
acasalando, desperta um tipo de “bisbilhotice” relativo ao que ela está vendo e sentindo. 
Conclui-se que muitos adultos, incluindo professores, não se encontram preparados para sanar 
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as dúvidas das crianças em relação à sexualidade, apesar de se tratar de uma curiosidade 

normal, principalmente no período de 3 a 6 anos de idade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade. Despertar. Curiosidade. 
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O PAPEL DA ESCOLA COMO EDUCADORA: EM RELAÇÃO À 
SEXUALIDADE 

 
Juliana Aparecida Venturine (UFMS) 

Juliane Lourenço (UFMS) 

Maristela Garcia de Oliveira (UFMS)  
Josiane Peres Gonçalves (UFMS) 

 

RESUMO: O presente resumo é intitulado o papel da escola como educadora: em relação à 
sexualidade. Que ressalta uma discussão sobre a postura da comunidade interna escolar 
(professores e funcionários) diante as expressões da sexualidade dos alunos nos anos inicias 

do ensino fundamental. Desde modo o objetivo principal é analisar a postura dos profissionais 
que atuam como educador diante dos fatos presenciados em relação à sexualidade na escola.  

Por meio do contexto social a criança vivencia situações relacionadas à sexualidade, tais 
como programas de TV, propaganda, música e muitas vezes presenciam o ato sexual dentro 
da própria casa, levando consigo para os espações escolares. Atualmente as escolas preferem 

omitir indagações referentes às dúvidas e manifestações sobre o assunto que ocorrem dentro 
da escola. Para fundamentar essa temática utilizamos de estudos bibliográficos por meio de 

autores que dialogam sobre a as atitude dos professores em relação à sexualidade, tais como: 
Aquino e Martelli (2012); Camargo (2007) e o PCNs (1997). O processo metodológico trata-
se de um estudo de caso por meio de uma dramatização em relação à escola, onde será 

encenado um fato ocorrido (descoberta do corpo) entre duas crianças (menino e menina) do 
primeiro ano do ensino fundamental, e a postura da professora frente a essa situação. Por se 

tratar de uma temática presente no currículo escolar, cabe a escola como promotora da 
educação levantar discussões sobre o assunto e ao professor promover diálogos e responder as 
dúvidas dos alunos, pertinentes em relação à sexualidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Prática Pedagógica. Sexualidade. Espaço Escolar.  
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MEMÓRIAS DE INFÂNCIAS DE MULHERES TRANSGÊNERAS NA 

FAMÍLIA E NA ESCOLA: VIOLÊNCIAS E INVISIBILIDADE 
 

Nosli César de Jesus Bento396 

Faculdade de Educação/UFGD 

Nubea Rodrigues Xavier397 

GPEPC/UFGD 

 

RESUMO: Este trabalho se trata de uma pesquisa em andamento, e tem como objetivo fazer 

uma reflexão sobre o tratamento dado pela família e a escola às crianças transgêneras dentro 

dos diferentes contextos sociais em que elas convivem. A referida análise tem como objetivo 

apontar as inúmeras violências sociais, dos quais as crianças transgêneras vivenciam em suas 

relações familiares e escolares, almejando determinar quais as percepções de corpo e 

identidade de gênero são descritos nos espaços privados e públicos.  Como pressupostos 

teórico-metodológicos nos embasaremos nos estudos foucaultianos e nas contribuições dos 

estudos queer desconstruindo a imagem de um corpo e da sexualidade a partir de 

composições binárias rígidas e estereotipadas. Para as infâncias, nos ancoraremos nos estudos 

da sociologia da criança que aponta o lugar social da criança e seu protagonismo, 

demonstrando como muitos grupos tem sua existência negada e vivenciam infâncias 

patologizadas e silenciadas. As memórias sobre as infâncias, escola e família foram 

investigadas a partir da metodologia da história oral, em que se ouviu mulheres transgêneras 

contando sobre suas experiências de infância e como elas perceberam seu processo de 

formação e identificação social desde criança. Como resultados, buscamos denotar quais 

normas, modelos, comportamentos, elaboraram essas infâncias, definindo-as a partir do 

discurso médico, num cenário de violências física, psicológica e simbólica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Família. Crianças Transgêneras. 
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UM ESTUDO DOS DESAFIOS DA AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE 
DOS/DAS ESTUDANTES LGBTS DE UMA ESCOLA ESTADUAL NO 

MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS 
 

Rosimara Alves do Prado398 
 

RESUMO: Este trabalho vincula-se a pesquisa em andamento do curso de Especialização 

Currículo e Diversidade: Gênero, Raça e Etnia, oferecido pela Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul campus Dourados/MS, cuja temática versa sobre as questões de gênero e 

sexualidade no ambiente escolar, a partir dos estudos de autores/as da teoria de gênero e 
sexualidade na educação dentre eles/as Guacira Louro e H. Pinto. Entende-se que a escola não 
está preparada para lidar com essa questão. Neste contexto, a discriminação de gênero e 

orientação sexual é uma situação que requer uma reflexão teórica metodológica, visto a escola 
precisa ser um espaço que valorize as diferenças e oportunize a afirmação da identidade de 

todos/as os/as seus/suas estudantes. Este projeto visa analisar os desafios encontrados pelos/as 
estudantes do Ensino Médio e Aja autodeclarados/as LGBTs para afirmar sua identidade no 
contexto do ambiente escolar, numa escola estadual no município de Naviraí. Para tanto, 

foram selecionados/as estudantes do Ensino Médio de uma escola da rede estadual, no 
município de Naviraí/ MS. Iniciamos o projeto com grupo multifocal na roda de conversa e 

abordamos assuntos dos/as estudantes. Além dos encontros foi criado um grupo na rede social 
para que possamos manter contato nos intervalos dos encontros. Os resultados preliminares 
são evidentes, pois disseram que é visível a discriminação por parte dos demais estudantes na 

hora de fazer uso do banheiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escola. Gênero. Diversidade. Sexual. 
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ENTRE O ORIENTE E O OCIDENTE: MINHA EXPERIÊNCIA COMO 

DEKASSEGUI (1994-1998) 
 

                                                                                                                               Mauro Komeda (UFMS/CPNV) 399  

Silvino Aréco (UFMS/CPNV)  400 
 

RESUMO: No presente trabalho objetivou-se conhecer e discorrer sobre a minha experiência 

como decasségui, que é o descendente de japoneses que vão para o Japão trabalhar. A 
metodologia adotada foi o método etnográfico que encontra sua especificidade em ser 
desenvolvido no âmbito da disciplina antropológica. Por isso, discorri sobre a minha 

experiência como dekassegui durante quatro anos da minha vida (1994-1998) e trouxe à tona 
a herança cultural como filho de japoneses criado no Brasil, e, também, agreguei à minha 

experiência de ter vivido e trabalhado no Japão quanto a adaptação com a rotina de trabalho, 
com a comida, a dificuldade com a língua e as diferenças culturais. E, além disso, fiz uma 
análise de alguns comportamentos japoneses buscando entender o significado dentro da 

cultura japonesa. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Imigrante. Dekassegui. Cultura. 
 
 1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral deste trabalho foi fazer um relato de experiência como dekassegui, 

que se refere aos descendentes de japoneses que vão para o Japão trabalhar. Naturalmente, 

torna-se necessário contextualizar sob a óptica das Ciências Sociais que têm o intuito de 

analisar e compreender os fatores sociais, históricos e culturais de um determinado povo, no 

caso, a cultura japonesa.  

E, ainda, na concepção do sociólogo Stuart Hall (2014) as paisagens políticas do 

mundo moderno são fraturadas dessa forma por identificações rivais e deslocantes – advindas, 

especialmente, da erosão da “identidade mestra” que seria aquela do sujeito iluminista, 
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centrado em seu “eu” estável e que, na era do sujeito pós-moderno, se torna uma identidade 

fragmentada por conta do crescimento e a aceitação de novas identidades. 

Partindo disso, também discorrerei sobre a minha experiência como dekassegui 

durante quatro anos da minha vida (1994-1998), explicarei a minha identidade como “sujeito 

que é composta por várias identidades que, em alguns casos, podem ser até contraditórias” 

(HALL, 2014, p.15).  

De acordo com Barth (apud VILLAR, 2004), o grupo étnico é o "sujeito" da 

etnicidade, embora possa haver grupos que compartilhem uma mesma cultura, as diferenças 

culturais não conduzem à formação ou ao reconhecimento de grupos étnicos distintos. Para 

ele, o fato de compartilhar uma cultura é uma consequência, não a causa, a condição ou, 

menos ainda, a explicação da etnicidade. 

 Assim, no relato como dekassegui trarei à tona a herança cultural como filho de 

japoneses criado no Brasil, e também agregarei a minha experiência de ter vivido e trabalhado 

no Japão quanto a adaptação com a rotina de trabalho, com a comida, a dificuldade com a 

língua, as diferenças culturais, a importância de ter meu irmão e muitos parentes vivendo lá 

tornou a minha experiência mais fácil e menos solitária. E além disso, farei uma análise de 

alguns comportamentos japoneses buscando entender o significado dentro da cultura 

japonesa.  

A ação que faz o imigrante é da mudança geográfica, mas o que acontece não é apenas 

essa, mas cultural, identitária, que mostram como a vida muda, o imigrante que chegou aqui 

no Brasil mudou, os que foram daqui para o Japão mudaram, a população que tem contato 

com o imigrante muda, o Japão mudou, o mundo mudou, o Brasil mudou. Porém, aqui no 

Brasil há uma longa travessia que ainda precisamos percorrer. 

Conforme Geertz (1978): 

 

O conceito de cultura que eu defendo (...) é essencialmente semiótico. Acreditando, 

como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teia de significados que 

ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, 

não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma 

ciência interpretativa à procura do significado (GEERTZ, 1978, p.15). 
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Na perspectiva da concepção de Geertz o antropólogo deve interpretar os fenômenos 

da teia de significados, tentando apreender o que eles significam para a comunidade em 

questão. Por isso, o relato de minha experiência como dekassegui atende essa perspectiva, 

porque vivi no Japão durante quatro anos, assim pude conhecer e compreender a vida de um 

dekassegui dentro da cultura japoneses. 

A metodologia adotada foi o método etnográfico que encontra sua especificidade em 

ser desenvolvido no âmbito da disciplina antropológica, sendo composto de técnicas e de 

procedimentos de coletas de dados associados a uma prática do trabalho de campo a partir de 

uma convivência mais ou menos prolongada do pesquisador junto ao grupo social a ser 

estudado. A prática da pesquisa de campo etnográfica responde a uma demanda científica de 

produção de dados de conhecimento antropológico a partir de uma inter-relação entre o 

pesquisador e os sujeitos pesquisados que interagem no contexto recorrendo primordialmente 

as técnicas de pesquisa da observação direta, de conversas informais e formais, as entrevistas 

não-diretivas e entre outras (ROCHA & ECKERT, 2008). 

 

2 EU DEKASSAGUI: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

No ano de 1992, tinha alguns primos morando e trabalhando como dekassegui no 

Japão, meu irmão decidiu ir trabalhar também, e assim se tornou um dekassegui. 

Na época estava trabalhando em uma fazenda na cidade de Paracatu em Minas 

Gerais, e nas festas de fim de ano ia para a cidade de Comendador Levy Gasparian onde 

moram tios e primos, e sempre encontrava alguns desses primos que estavam no Japão e 

vinham passar as férias aqui no Brasil, e contavam como era o dia a dia, os costumes e o 

salário. Contavam como os japoneses são organizados, disciplinados, como as cidades são 

limpas e seguras, só relatavam as coisas positivas.  

Estes relatos iam formando um imaginário e uma vontade de conhecer como seria 

viver no país de origem dos meus pais. Meu pai era japonês e veio para o Brasil já adulto com 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 1002 

mais de 20 anos, minha mãe também é japonesa veio para o Brasil recém-nascida e não têm 

lembranças do Japão.  

Posso afirmar que, além da motivação financeira e cultural, tiveram um peso grande 

na decisão de ir ao Japão. Por isso, no ano de 1994, deixei o emprego na fazenda e iniciei a 

preparação dos documentos para ir ao Japão. Como sou nissei, descendente japonês de 

segunda geração, o governo japonês permite uma licença para morar e trabalhar legalmente. 

Essa licença se estende ao sansei que é o descendente de terceira geração, e também ao 

cônjuge. 

Obter a licença é muito difícil e burocrático, mas quando cheguei ao Japão constatei 

a diferença de um imigrante legal e do ilegal. Se você tem a licença e está legalizado, você é 

amparado pela lei e têm muitos direitos como cidadão e como trabalhador, mas se não tem a 

licença e está de forma ilegal, perde os direitos como cidadão, consequentemente acaba sendo 

explorado no trabalho com salários abaixo do regulamentado pelas leis trabalhistas japonesas. 

  No mesmo ano de 1994, com a licença para morar e trabalhar mudei para o Japão, 

já com emprego garantido. 

 

2.1 Hamamatsu em 1994 

 

Fui morar na cidade de Hamamatsu e trabalhei em um entreposto da Honda, o local 

era onde ficavam o estoque de motos, motores geradores de energia e motores de barco. 

O setor que trabalhei era responsável em separar os geradores de energia e arrumar 

em um pallet que depois era carregado em um caminhão e seguia para exportação. Éramos 

uma equipe com quatro brasileiros e o trabalho era recusado pelos japoneses porque era 

pesado, os geradores pesavam entre 20 e 40 kg e eram organizados nos pallets manualmente, 

e era um serviço muito desgastante fisicamente.  

Trabalhávamos de segunda à sexta-feira, e no sábado e domingo era descanso, 

éramos terceirizados, ou seja, nosso contrato era com uma empreiteira que prestava serviço 

para Honda. A empreiteira nos fornecia um alojamento, no meu caso era um 
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apartamento/apato apartamento estilo japonês, pequeno com uns 70m, tinha dois quartos, sala, 

cozinha e banheiro, morávamos 4 pessoas, 2 pessoas por quarto, o piso era de tatame (espécie 

de tapete feito de palha de arroz), não havia cama e nos dormíamos sobre um (ofuton) tipo 

colchão que pode ser dobrado de dia para economizar espaço. 

 

Foto 1- Apartamento 

   

FONTE: KOMEDA, MAURO. 

 

Os apatos geralmente são alugados já mobiliados com fogão de 2 bocas tipo cocktop, 

geladeira pequena, máquina de lavar roupa, prateleiras da cozinha, e guarda roupas embutido, 

os mais novos tem ar condicionado quente e frio. 

O apato que morava ficava próximo ao serviço, caminhando levava 15 minutos e 

precisava atravessar uma avenida muito movimentada, mas com uma grande faixa de pedestre 

bem na frente da empresa, e quando pisávamos na faixa os carros paravam imediatamente. 

No Japão as leis são respeitadas, no caso das leis de trânsito tanto os motoristas, os 

ciclistas e os pedestres respeitam as leis. Os motoristas respeitam as faixas de pedestres, os 

semáforos, o limite de velocidade, e se bebem não dirigem. Os ciclistas obedecem aos sinais 

dos semáforos, para andar a noite tem uma luz que deve ser acesa, a bicicleta deve ter faixas 

reflexivas para noite, não estacionam as bicicletas fora dos locais permitidos. Os pedestres 
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obedecem às faixas para atravessar as ruas. Ciclistas e pedestres que não seguem as leis 

também são multados no Japão.  

Numa noite estava andando de bicicleta sem ligar a luz, um policial me viu não me 

multou, mas me advertiu para acender a luz. 

Se um motorista é pego dirigindo embriagado perde a carteira de motorista, vai 

preso, tem o carro apreendido, paga multa, e se atropelar a punição é muito maior, e tem que 

indenizar a vítima. 

Existem os infratores, mas devido ao rigor da lei são poucos, a lei é dura para quem 

infringir, então a maioria procura seguir. No Japão não existem quebra molas e percebi 

porque fazem tantos no Brasil e ainda tem os que não respeitam nem estes. 

Todos os dias antes de iniciar o serviço é feito uma ginástica de 20 minutos, onde 

todos participam e depois é feita uma reunião de 10 minutos onde o chefe do setor comenta 

sobre a meta do dia, pede para tomarmos cuidado com a segurança e nos diz alguma palavra 

de incentivo e depois todos dão um grito de guerra parecido com os gritos dos times de 

futebol antes do jogo para motivar o time. 

No fim do dia, 20 minutos antes de encerrar o trabalho todos fazem a limpeza do 

setor, varrem o chão, passam pano nos móveis, juntam os materiais de segurança que 

utilizamos: as luvas, óculos, capacete e guardamos nos locais pré-determinados. 

Quando chegamos no Japão não estamos acostumados com o custo de vida, então 

nos primeiros meses fazemos conta de tudo e ficamos convertendo os valores de tudo. Um 

refrigerante custa 100 ienes (moeda japonesa), que equivale a 1 dólar, ou R$3,00, e decidimos 

não tomar refrigerante. Um bife custa 500 ienes, 5 dólares ou R$15,00, então passamos a 

comer ovo frito. 

Ganhávamos 100 dólares por dia equivalente a R$ 320,00, sem contar com a hora 

extra, alguns meses depois paramos de fazer tantas contas e voltamos a tomar um refrigerante 

e a comer carne.  

Morei em Hamamatsu por aproximadamente oito meses até que surgiu uma vaga na 

empresa em que meu irmão trabalhava. 
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2.2 Numazu em 1995 

 

Mudei para Numazu que é uma cidade próxima ao Monte Fuji e fui morar com meu 

irmão em um apato menor que o anterior, com 40 metros quadrados, era uma cozinha, uma 

sala e quarto conjugado, e banheiro. 

A empresa era pequena e fazia peças de carro para Honda e Nissan, e nós éramos 

empregados diretos pela empresa, não havia empreiteira intermediando, o que trazia algumas 

vantagens como ter uma bonificação que seria como um décimo terceiro salário, no caso de 

empregado pela empreiteira não teríamos esse direito, não descontava os feriados, e tínhamos 

direito a férias anuais.  

O apato era distante da empresa e íamos de bicicleta o que levava uns 15 minutos. 

Numazu é uma cidade no interior e havia muitas plantações de arroz e horta de verdura em 

volta. As plantações de arroz são dentro d’água igual às do Rio Grande do Sul, mas as quadras 

são pequenas e todas as ruas próximo a plantação são asfaltadas, com as plantações vindo até 

a beira do asfalto aproveitando ao máximo o espaço. 

O arroz é considerado o prato principal do povo japonês e por isso a cultura ocupa a 

maior área plantada. Mesmo com o inverno ocupando entre três a quatro meses do ano, ainda 

assim conseguem duas safras anuais.  

Os agricultores japoneses desenvolveram a técnica de plantio de mudas de arroz em 

estufa, ao invés de plantar a semente diretamente no solo, pois enquanto uma está se 

desenvolvendo na terra, mudas estão em estufas para que após a colheita de uma safra já 

estejam prontas para serem plantadas, e assim ganham vários dias com esta técnica.  
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Foto 2- Plantio de arroz 

 

FONTE: KOMEDA, MAURO. 

 

No caminho para a empresa haviam várias barraquinhas dos próprios agricultores 

que colocavam as hortaliças à venda, eram arrumadas com uma etiqueta na frente indicando o 

preço de cada produto, e uma caixinha para colocar o dinheiro, haviam moedas para o troco. 

A primeira vez que vi a barraquinha e como funcionava me deu um choque a questão da 

confiança, da honestidade, a organização com as verduras, a caixinha, e surpresa quando fiz 

minha primeira compra vi que o dinheiro não era colocado de qualquer jeito, as notas estavam 

por ordem de valor, esticadas, pois os japoneses não dobram as notas, e as moedas todas em 

um cantinho, e as pessoas colocavam tudo organizado dentro da caixa, tinham verdura 

fresquinha, com preço bem mais em conta que nos mercados, e sabíamos como eram 

cultivadas. 

O japonês não dobra as notas, e as carteiras são como as nossas só que abertas e não 

dobradas, no período de quatro anos que morei no Japão nunca peguei uma nota rabiscada, 

escrita, ou rasgada, nem suja, ou manchada. Quando vamos ao supermercado e pagamos às 

vezes os valores têm troco que seriam os centavos, se o caixa não tiver ele pede aos outros 

caixas, e se saímos e não esperamos o troco eles vêm atrás para entregar. 
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Um costume que temos mal visto pelos japoneses é de apertar os produtos, por 

exemplo ao comprar tomates apertamos para ver se estão durinhos, mas os japoneses não 

fazem isso, um dos motivos é porque o mercado não põe a venda os produtos que estejam fora 

dos padrões para os japoneses, outro costume mal visto é o de consumir produtos dentro do 

mercado antes de pagar, por exemplo abrir um pacote de biscoito e consumir antes de pagar. 

A cidade de Numazu fica localizada em uma região muito bonita, abrindo a porta do 

apato víamos o monte Fuji, e atrás do apato havia uma avenida com cerejeiras que quando 

estão floridas são muito apreciadas pelos japoneses pela beleza. Os japoneses fazem 

piquenique com a família ou os amigos embaixo quando elas estão floridas, as flores são 

realmente muito lindas. 

  O monte Fuji é um vulcão que está inativo, e é sagrado para os japoneses que têm 

um sentimento de respeito, admiração e medo. Segundo Sakurai (2007, p. 33), o Monte Fuji 

era chamado no passado “residência dos deuses”, e sua última erupção ocorreu em 1708, e 

desde então está inativo. É um vulcão famoso, pois há muitas fotos onde ele aparece com o 

topo coberto de neve no inverno, e os japoneses fazem escalada no verão para ver o pôr do sol 

no topo. Existem outros vulcões em atividade e os japoneses chegam até bem próximo para 

admirar quando estão em atividade. 
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Foto 3- Monte Fuji  

 

FONTE: KOMEDA, MAURO. 

 

Fiquei nesta empresa por 1 ano e depois me mudei para Funabashi, onde moravam 

uma tia e vários primos dekasseguis.  

 

2.3 Funabashi em 1996 

 

Funabashi é próximo a Tóquio que é a capital do Japão, uma cidade muito grande, 

com muitas opções de lazer.  

A empresa era pequena e trabalhava com reciclagem, éramos contratados de forma 

direta pela empresa, não havia empreiteira. Os materiais reciclados eram papelão, revistas, 

jornais, latas de alumínio, vidro, roupas e baterias de carro. O setor que eu trabalhava era o 

das latas de ferro, alumínio e vidros. As latinhas e o vidro eram colocados em uma esteira e 

uma máquina separava por indução as latas de ferro das latas de alumínio que prensava e fazia 

um fardo que eu precisava colocar sobre um pallet e prender com uma fita. 
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Um fato interessante nesta empresa é que as roupas que chegavam para reciclar 

vinham limpas, lavadas, dobradas e todas as peças chegavam separadas as calças com calças, 

camisa com camisa e não eram colocadas aleatoriamente, tudo organizado como é 

característico aos japoneses. Também chegavam muitos jornais e revistas, principalmente do 

metro de Tóquio, o japonês tem o hábito de ler e não levar para casa o jornal ou manga 

(revista em quadrinho) que já leu. 

As livrarias do Japão permitem que você leia o mangá (revista em quadrinhos) ou 

livro inteiro sem comprar, então é comum ver jovens principalmente estudantes lendo horas e 

horas em algumas livrarias, têm até poltronas para pessoa sentar e ler. Leitura é um hábito 

cultivado desde a infância, vi creches onde os livros ficavam a disposição na própria sala de 

aula, na lateral das paredes, e as crianças eram incentivadas a pegar os livros e ler, manusear o 

livro como um brinquedo, e claro que com todo cuidado que é devido, mas, sem medo que 

forme “orelhas”, que rasgue ou que dobre as páginas. Os livros não ficam “escondidos”, em 

bibliotecas, com uma fiscal, com um prazo de devolução, com multa. As crianças iniciam 

cedo no hábito da leitura e se tornam adultos leitores. Existem muitas livrarias no Japão, 

muitos jornais e várias revistas.  

No Brasil, poucos têm o hábito da leitura, mas mesmo assim algumas pessoas leem 

pelo menos um jornal, mas quando cheguei a Naviraí levei um choque, em 1998 havia em 

Naviraí uma única livraria, mas que por falta de leitores acabou fechando. Sou de uma cidade 

chamada Comendador Levy Gasparian, uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro, 

com 8.000 habitantes e uma banca de jornal. Não se pode usar o argumento de não ter 

dinheiro, pois as bancas disponibilizam os principais jornais em um mostruário que permite 

ler a manchete e muitas pessoas aproveitam para ler pelo menos o que está ali disponível. O 

que não temos mesmo é o habito de ler. 

Em Funabashi andei muito de trem e de ônibus, haviam placas com os horários de 

saída dos trens e dos ônibus, eles não se atrasavam, a pontualidade era impressionante, não 

havia como desculpa no trabalho que o trem ou ônibus se atrasou, isso não acontecia no 

Japão. É possível chegar a qualquer ponto do Japão de trem ou de ônibus, ou ainda avião, de 
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modo que não é preciso ter um carro para se locomover. Os trens e ônibus dispõe de ar 

condicionado para o verão e aquecedor para o inverno, a grande maioria das lojas e casas têm 

esse conforto. 

As ruas no Japão são muito limpas inclusive Tóquio, que têm um número enorme de 

pessoas circulando. Uma vez perguntei porquê que não havia garis nas ruas e eles me 

disseram com uma pergunta: Qual a lógica de jogar um papel no chão e depois pagar alguém 

para pegar este papel e colocar no local correto? Os japoneses têm os dias que são 

previamente agendados e os próprios moradores dos bairros saem às ruas e coletam folhas das 

árvores, pequenos objetos que estejam na rua, mas há pouco a ser coletado. 

Em Funabashi haviam lojas de brasileiros com produtos típicos do Brasil que não 

eram encontrados nos supermercados japoneses como temperos, feijão, arroz tipo agulhinha 

que quando cozido fica soltinho, o arroz tipo japonês tem que ficar grudado, o pão de queijo, 

a mandioca e geralmente tem o açougue com cortes de carne ao estilo brasileiro, com bifes 

grandes, o corte de carne japonês é pequeno e muitas vezes cortado como fatias de bacon bem 

finas. Há uma diferença no tipo de carne também, pois o japonês prefere a carne do gado 

europeu que produz uma carne com uma gordura chamada “marmorizada”, ela fica 

entremeada na carne, ao contrário da carne de gado indiano que produz a carne com uma 

gordura separada da carne chamada de “capa”, da gordura. Os “chefs” que defendem a nossa 

carne dizem que além de ser mais saborosa, a carne com a gordura separada tipo “capa”, 

permite que na hora de comer possamos retirar a gordura o que não é possível na carne 

“marmorizada”. Essas lojas também funcionavam como locadoras de programas de TV como 

novelas, programas de auditório, e shows.  
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Foto 4 - Churrasco japonês 

 

Fonte: KOMEDA, MAURO. 

 

Na cidade de Funabashi fiquei por um ano e depois me mudei para Suzuka. 

 

2.4 Suzuka em 1998 

 

Suzuka é famosa por causa do autódromo mais conhecido pelas corridas de Fórmula 

1, mas são promovidas várias modalidades de corrida de carro e de moto. Suzuka é uma 

cidade bem menor que Tóquio, e também do interior, mas com todas as comodidades de uma 

cidade grande. 

Minhas mudanças eram feitas por uma empresa chamada “Takeubin”, que seria 

como o nosso correio aqui, com algumas diferenças como agendar horário para coleta e 

entrega da encomenda, no caso da mudança podemos programar o dia da entrega e a hora, os 

itens frágeis não precisam ser embalados com plástico bolha ou enrolar em papel porque os 

carteiros não jogam as caixas, então nada é quebrado. 

A empresa que trabalhava fazia os bancos e a direção dos carros da Honda e meu 

serviço era montar um pallet com os bancos e a direção para cada carro. Nesta empresa, 

trabalhávamos como terceirizados, e o apato que morava era longe da empresa e utilizamos 

uma bicicleta para ir trabalhar. 
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Além do autódromo de Suzuka, havia uma praia próxima que era muito frequentada 

por brasileiros. As praias japonesas são diferentes pois a areia não é branca, é escura, e a 

poucos metros dentro do mar existe uma barreira feita de concreto para proteger dos tsunamis 

e também existe um muro de concreto separando a praia e a área de estacionamento dos 

carros, também uma barreira contra os tsunamis. 

 

Foto 5 - Praia 

 

Fonte: KOMEDA, MAURO. 

 

No Japão ocorrem terremotos praticamente todos os dias, mas a maioria não é 

sentida pela população, mas quando ocorre um grande terremoto, há possibilidade de ocorrer 

um tsunami. Segundo Célia Sakurai (2007, p. 35) são 1.500 abalos por ano, e por causa deles 

as construtoras seguem normas para que as construções possam resistir aos abalos.  

Por isso, o governo japonês promove vários treinamentos para os cidadãos, o corpo 

de bombeiros, os médicos, os voluntários, os estudantes e professores. O país é formado por 

um conjunto de ilhas sendo 4 principais: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, de acordo 

com Sakurai (2007, p. 24), e está localizado no chamado “Anel de fogo do Pacífico”, região 

cheia de vulcões e atingida por terremotos que ocasionalmente causam tsunami. 

Muitos japoneses mantêm em casa um kit com água, lanterna, primeiros socorros, 

alguns alimentos não perecíveis, e documentos para o caso de precisar sair de casa 
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rapidamente devido a um terremoto. Mesmo com todos esses cuidados em 1995, um 

terremoto de 7,2 pontos na escala Richter devastou a cidade de Kobe, e provocou a morte de 

5.500 pessoas e ferindo mais de 26.000 pessoas (SAKURAI, 2007, p. 37). 

Estava no Japão e fiquei muito assustado, todos os canais de televisão só transmitiam 

ao vivo tudo que estava acontecendo, fora o terremoto a cidade começou a incendiar e o 

motivo é que o gás no Japão é encanado e com o terremoto as tubulações se romperam e 

começou um incêndio. Existe no Japão um canal de teve “NHK, que é o mais respeitado do 

Japão e que mostrava o trabalho dos bombeiros em várias partes da cidade socorrendo as 

pessoas e tentando combater o incêndio. 

Mas, o mais impressionante aconteceu depois dessa tragédia, morei no Japão até 

1998, e vi os japoneses reconstruírem totalmente a cidade que havia sido devastada, e como 

foi feita a reconstrução me surpreendeu mais ainda. 

 O governo enviou equipes de engenheiros, pesquisadores, bombeiros, médicos, para 

estudarem tudo que funcionou e principalmente tudo que falhou para que a tragédia fosse tão 

grande, então estudaram alguns prédios que ficaram de pé, porque aguentaram o terremoto, e 

esses prédios que resistiram tinham estrutura para suportar tremores superiores ao que lei 

exigia para construção, em uma rodovia suspensa a parte superior em alguns trechos que 

caíram sobre a via inferior impedindo os carros de resgate e os bombeiros de circularem, não 

havia hidrantes suficientes para incêndios naquela proporção e faltou água e os bombeiros 

tiveram que improvisar e usar água do mar. 

Após estudos sobre o que funcionou e o que falhou o governo alterou a lei e 

aumentou o nível de resistência dos prédios. As construções teriam que suportar terremotos 

superiores aquele ocorrido, e os antigos foram todos reforçados para o novo nível, as rodovias 

em nível também deveriam seguir as novas normas de resistência, e em todo Japão foram 

reforçadas as vias já existente, quanto aos hidrantes os bombeiros verificaram que era 

impossível armazenar água para um incêndio naquele nível, mas fizeram projetos para que 

fossem construídas tubulações para utilizar água do mar para incêndios daquela proporção. 
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Outro exemplo de como os japoneses tiram lições importantes dos erros, eles 

inclusive têm um ditado “que se deu certo provavelmente nada se tem a aprender, mas se deu 

errado é preciso aprender o porquê e tentar corrigir até acertar, assim é o aprendizado”. 

Muitas ações dos japoneses são preventivas, eles buscam estar preparados para que não 

ocorram imprevistos. E impossível estar preparado para tudo, mas agindo assim, de forma 

preventiva, quando ocorrer um imprevisto, as ações necessárias para solucionar o imprevisto 

são muito menores do que quando nada estava preparado e previsto. 

Em 1998, meu irmão e eu viemos ao Brasil para passar as festas de fim de ano com 

toda família reunida, mas em 10 de dezembro de 1998, meu pai acabou falecendo, e tivemos 

(meu irmão e eu), que mudar nossos planos de ficar mais alguns anos no Japão, e para não 

deixar minha mãe sozinha decidimos permanecer no Brasil.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho que é mais um relato de experiência de vida, reproduzi como o 

processo de migração promove interações sociais no dia a dia do imigrante, e não só deste, 

mas também da população que está em torno dele. As interações às vezes são colaborativas, 

mas muitas vezes conflitantes, devido a diferença cultural e, também, pelo não domínio da 

língua japonesa.  

O processo migratório dekassegui segundo Kawamura (2003) apresenta uma 

particularidade diferente de outros países onde não há uma certa exigência étnica, pois o 

dekassegui segue um critério étnico ao distinguir que sejam filhos ou netos de imigrantes 

japoneses. Também existe uma participação do Estado ao criar uma lei específica permitindo 

este imigrante residir e trabalhar de forma legal no país. 

O governo japonês esperava que o imigrante descendente de japoneses traria consigo 

além da feição facial, o domínio do idioma e traços da cultura japonesa, mas o imigrante que 

chegou tinha apenas a feição, porém não dominava o idioma e a cultura já estava 

abrasileirada. 
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Os primeiros migrantes japoneses que chegaram ao Brasil, também relataram 

dificuldades semelhantes aos vivenciados pelos dekassegui, não dominavam o idioma, a 

cultura era muito diferente e nem tinha a feição parecida. 

Os filhos destes pioneiros que chegaram ao Brasil também tinha problemas para se 

adaptar porque estavam entre a cultura japonesa de seus pais e a cultura brasileira, mas os 

filhos desta segunda geração já não tiveram esta dificuldade pois já dominavam o idioma e 

estavam familiarizados culturalmente. 

Os primeiros dekasseguis sofreram as mesmas dificuldades quando chegaram ao 

Japão, não tinham o domínio do idioma e a cultura que traziam era diferente do Japão atual. 

Os filhos destes dekasseguis pioneiros também sofreram pois estavam na transição 

entre a cultura dos país e a que estavam vivenciando no Japão. O dekassegui não é só o 

imigrante filho de japoneses que um dia emigrou para o Brasil, não é só o trabalhador que vai 

fazer o trabalho que o japonês não quer fazer, não é apenas uma mão de obra sem 

qualificação. O dekassegui é um brasileiro, um trabalhador, mão de obra qualificada (porque é 

incoerente um produto de qualidade japonês ser feito por alguém desqualificado). 

Os filhos desta segunda geração ainda estão novos, mas semelhante ao que ocorreu no 

Brasil com os netos dos pioneiros, estes netos de dekasseguis no Japão já estão familiarizados 

com o idioma, com a cultura e se identifica como japonesa. A experiência de viver como 

imigrante foi muito enriquecedora, você conhece outra cultura e este contato permite o 

estranhamento. Mas, a melhor experiência veio agora ao fazer este trabalho. Tive que 

pesquisar autores dos mais diversos, ler mais profundamente sobre a cultura japonesa e, 

também, buscar na memória o que vivi como imigrante. Agora faz sentido muitas situações 

que vivi e não entendia porque os japoneses agiam de determinada forma, e agora também 

posso entender porque agia de forma diferente. Exemplo de como fazem tudo de forma 

planejada, mas porque vivem em um país que acontecem muitos imprevistos como terremoto, 

tsunami, vulcão, tufão, norte coreanos lançando mísseis, a população precisa ter outras coisas 

planejadas e previstas, diferente de nós que não temos terremoto, tsunami, vulcão, nem guerra 
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e deixamos de nos planejar e programar, mas lidamos com imprevistos que poderiam ser 

evitados com planejamento. 

Morar e trabalhar no Japão foi uma experiência incrível, quando temos contato com 

uma outra cultura, tomamos consciência da nossa, e vamos fazendo comparações, vendo as 

diferenças.  

Gosto muito de arte, arte em geral apesar de não saber definir o que é arte, mas uma 

vez li um texto que dizia: “Quando olhamos um quadro e admiramos, nós vamos nos 

aproximando do quadro para ver os detalhes, mas apesar de próximos estamos fora da tela, 

mas então ocorre algo incrível, quando nos identificamos com a pintura começamos a nos 

afastar para apreciar o todo de uma certa distância, e agora longe estamos imersos na tela”. 

O que aconteceu ao ir para o Japão foi como o quadro, quando estava no Brasil não 

me dava conta da cultura brasileira, as nossas tradições, nossos costumes, nossa comida, 

nosso tempero, nossa língua, e ao me afastar e no contato com uma outra totalmente diversa 

sentimos que ela está imersa em nós. Em relação a cultura japonesa, senti a mesma coisa 

quando retornei ao Brasil e me afastei do Japão e da cultura japonesa, senti que parte dela já 

fazia parte de mim.  

Não há como viver uma experiência assim e sair igual ao que entramos. Aprendemos e 

como dizia Paulo Freire na medida que aprendemos ensinamos. O Japão é o que é porque um 

dia despertou para o mundo e buscou aprender com outros países e aprendeu tanto que hoje 

pode ensinar. 

Minha admiração, meus espantos, meu carinho, minhas lembranças e principalmente 

meu aprendizado foram pelas coisas positivas que vivi no pais, e gostaria de terminar 

parafraseando um texto de autor anônimo que li em uma escola de Naviraí. 

“As pessoas deveriam fazer com os: livros, com a vida e com as pessoas, o que a 

abelha faz com a flor retirar somente o néctar e fazer o mel” 
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DESVENDANDO UM LUGAR NO TEATRO POR MEIO DO DANJURO: 

A TÉCNICA A FAVOR DA ADOLESCÊNCIA 
 

Leonardo Augusto Madureira de Castro (UFMS)401 

 

RESUMO: O presente relato de experiência expõe os resultados observados do uso da 

técnica Danjuro e de seus conceitos no universo cênico para o educando/artista adolescente 
em descobrimento de si. Além do uso da técnica com esse público em específico ter sido 
pioneiro, o estudo analisou os resultados a partir dos princípios de observação e 

reconhecimento dos sentimentos do ator em qualquer circunstância cênica, aliando conceitos 
cênicos e pedagógicos de Augusto Boal e Paulo Freire. Propôs-se enxergar o trabalho cênico 

através de um terceiro olhar, de fora. Para isso, aulas em formato de oficina no contraturno 
foram disponibilizadas dentro do ambiente escolar. Também importante mencionar que o que 
se apresentou posteriormente é que o que os instrumentaliza com esta nova perspectiva é a 

teatralidade, a experiência, a prática de se observar em relação ao mundo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Investigação. Aluno-ator. Experiência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da experiência vivida, no início de 2013 em Campo Grande, na oficina “A 

Criação do Ator”, ministrada por Carolina Triguis e Priscila Carvalho, ambas de São 

Paulo/SP, com a apresentação e introdução aos conceitos e noções da Técnica Danjuro, houve 

o despertar para a presente pesquisa.  

A Técnica Danjuro de interpretação tem características de enfoque voltadas ao trabalho 

de conceituação dos sentimentos e das sensações que o ator busca cenicamente. Em resumo, 

trata-se de dar nomes e memorizar os sentimentos que se deseja apresentar e colocar em 

prática na cena. Aliada a isso, a metodologia trata também de buscar o entendimento desses 

                                                                 
401

 Graduado em Artes Cênicas & Dança pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e 

Mestrando em Educação Social pela Universidade Federal de Mato Grosso do Su l (UFMS). E-mail: 

leodecastro92@gmail.com. Professor efetivo da disciplina Arte pela Rede Municipal de Ensino. 

mailto:leodecastro92@gmail.com


 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 1019 

sentimentos através do que o personagem oferece ao ator e de como este o utiliza. Em seus 

princípios, o Danjuro influencia o ator a buscar a subjetividade de seu texto e o encaminha no 

sentido de criar uma visão afastada de seu trabalho para assim, ter certeza do que o ator, em 

cena, está propondo. Em outras palavras, a Técnica Danjuro de interpretação propõe ao ator se 

observar enquanto agente atuante, enquanto aquele que faz, interpreta e cria, reinventar sua 

humanidade no ato de agir em cena, pois, citando Boal: “O ser torna-se humano quando 

inventa o Teatro.” (BOAL, 1996, p. 28) 

Nesse sentido, fora plantada a necessidade de se expandir as pesquisas, os experimentos 

e as vivências das ministrantes e do grupo em outros tipos de coletivos, o que levou a temática 

ofertada à disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório II, do curso de Artes Cênicas e 

Dança, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), que comportava também a 

prática docente em ensino informal. Nessa pesquisa de campo, a técnica foi aplicada na 

oficina com os alunos da Escola Estadual João Carlos Flores, em Campo Grande, de sétima 

série do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio.  

Este artigo parte das experiências observadas do processo pedagógico com uso da 

técnica Danjuro voltada para o adolescente. Importa mencionar que o uso da técnica para esse 

público, em específico, tornou-se uma prática pioneira, visto que esta metodologia fora 

estudada recentemente e ainda não tinha sido trabalhada com essa faixa etária. O estudo 

analisou a técnica a partir de sua concepção de observação e reconhecimento dos sentimentos 

do artista para uso em circunstâncias cênicas na adolescência. 

 

2 A TÉCNICA DANJURO  
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 Para se falar da técnica que inspirou a oficina, de início tratemos sobre seu criador, 

Amadeu Bernardo Silva402. Segundo o próprio autor, o livro “A Técnica Danjuro de 

Interpretação”: 

[...] apresenta, sob a forma de manual prático, a técnica Danjuro de 
interpretação que tem como princípio e diferencial a utilização da 
capacidade perceptiva e energética natural do homem aplicada à 
interpretação, propiciando ao artista uma interpretação comandada por seu 
emocional promovendo um forte impacto na plateia e fazendo valer a 
importância de sua arte pela contribuição realizada para o enobrecimento do 
espectador. 

Os conceitos dessa nova forma de atuação, em especial a construção 
emocional da personagem e a forma de demonstração / interpretação ao 
espectador é descrita passo a passo nesse livro. 

A metodologia, desenvolvida e nomeada de Técnica Danjuro de 
Interpretação foi ministrada e testada em cursos e workshops por cerca de 
cinco anos, antes de sua publicação. 

O título dado ao livro nele apresentada é uma homenagem a Danjuro IX (...). 
As características de sua atuação, a nobreza com a qual exercia a função de 
artista e sua contribuição às Artes Cênicas foram o incentivo e guia para as 
pesquisas realizadas, cujos resultados são aqui apresentados sob a forma de 
metodologia de construção emocional e interpretação da personagem. 

(SILVA, A. B. In: Blog BrArtistas, 2013) 

 

Danjuro IX, citado por Silva, foi um ator do estilo de teatro oriental Kabuki, que tem 

sua origem no Japão. Em entrevista, o autor explica qual era a intenção de Ichikawa Danjuro, 

ator o qual ele se inspira para estudar e compilar a técnica: 

[...] Se alguém o aplaudisse em cena, no dia seguinte ele mudava, se alguém 
parou para aplaudir, é porque tinha defeito na arte. Ele dizia que isso é 
perder a dignidade do ator, da arte. O ator passava a ser mendigo do público, 
de aplausos. Outra coisa interessante era que ele, quase sem se movimentar, 
mantinha o público preso em sua atuação. Era pela força da emoção que se 
prendia o público. Ichikawa dizia que quando a arte da cena é bem feita o 
público se esquecia até de aplaudir. O público era guiado pela sensação dos 
sentimentos. (SILVA, A. B. 2013) 

 

                                                                 
402

  Consultor de recursos humanos, economista e presidente do Instituto CKK (Caminho Kyusei Kannon), 

pesquisador de comportamento humano desde 1973 e compilador dos exercícios e técnicas que geraram o 

Danjuro. 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 1021 

A introdução ao conhecimento da Ténica Danjuro se deu por meio da oficina “A 

Criação do Ator” ministrada pela atriz e diretora Priscilla Carvalho, que ajudou Amadeu 

Bernardo a estudar na prática a metodologia de interpretação e pela atriz e pesquisadora 

Carolina Triguis, em Campo Grande, no início de 2013. Aos participantes da oficina, foi 

demonstrada a metodologia de criação cênica Danjuro que, segundo seu autor, consiste 

basicamente em capacitar o artista cênico em uma nova forma de construir personagens e 

impactar o público.  

Durante os seis dias de oficina, novas informações para os que ali estavam foram se 

instaurando. Para essa ocasião, em específico, os organizadores, em conjunto com as 

ministrantes, preocuparam-se em selecionar os participantes restringindo a atores 

profissionais, ou que tinham experiência cênica, solicitando assim, no ato da inscrição uma 

descrição resumida do currículo artístico de cada interessado.  

 

3 A TÉCNICA APLICADA COM ADOLESCENTES 

 

Após a oficina, uma inquietude trouxe à tona a necessidade de pesquisar ainda mais 

profundamente o que apresentava a técnica. Essa inquietude compreendia o uso dos 

ensinamentos da metodologia do Danjuro em um universo diferente do apresentado na 

oficina, ou seja, neste caso, com adolescentes dentro do ensino informal.  

Essa oportunidade de pesquisa também se fez necessária a partir da grade curricular 

proposta pelo curso de Artes Cênicas e Dança da Universidade Estadual de Mato Grosso do 

Sul na disciplina de Estágio Curricular Obrigatório II, que entendia a formulação de um 

estágio sob o regime de regência. Para isso, um estudo prévio para melhor compreender a 

técnica e como ela poderia ser compartilhada com adolescentes foi necessário, o que 

justificou uma entrevista com Silva, autor da metodologia, principalmente questionando sobre 

o possível uso da técnica para não-atores adolescentes: 

A técnica eu também adaptei e direcionei para artistas plásticos e para 
músicos. É uma técnica de vida, podendo ser aplicada em tudo. Vibra-se a 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 1022 

energia emanada pelo sentimento, influenciando as pessoas que estão 
convivendo com ela, porque ela erradia um sentimento. A contribuição é 
silenciosa e fica vibrando através da obra o que interfere diretamente na vida 
física e mental da pessoa, além da emocional. (SILVA, A. B. 2013.) 

 

Sendo assim, demos início assim a um grupo forte de vinte e seis adolescentes que, 

desde o dia 17 de maio de 2013, início da oficina de teatro e dança “Danjuro Para 

Adolescentes”, se mostrou interessado e atuante no estudo e prática da metodologia cênica. 

Para a disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório II, os alunos do curso de Artes 

Cênicas e Dança foram divididos em duplas, sendo que cada dupla formularia seu projeto de 

estágio e seu plano de ensino. Para tal, o mesmo plano de ensino ofertado na oficina “A 

Criação do Ator” foi reorganizado para trabalha-lo com os alunos do estágio na oficina 

“Danjuro Para Adolescentes”. A vantagem, nesse caso, seria que esses alunos poderiam ter 

mais tempo com a prática da metodologia. Para essa ocasião, somente algumas mudanças 

foram necessárias no modo como a técnica fora compartilhada. 

A partir da oficina e das entrevistas com Amadeu Bernardo Silva, percebeu-se que o 

Danjuro poderia ser explicado por meio de alguns princípios observados em sua prática, 

princípios estes que foram discutidos e combinados no primeiro dia de estágio com os alunos 

da Escola Estadual João Carlos Flores. São eles: 

1. Não julgue - Era de extrema importância que os alunos se sentissem à vontade para 

criar e, para isso, foi combinado que os alunos não julgariam a ninguém durante as 

aulas, nem nos exercícios, nem nas ideias propostas de cada participante. Tentaríamos 

extinguir o máximo possível qualquer atitude excludente de nossas aulas, sendo ela 

uma represália ou até mesmo um olhar de desaprovação, pedindo para eles, inclusive, 

não se julgarem também, pois estávamos todos aprendendo juntos. 

2. Não existem erros - Para que se extinguissem os julgamentos, foi necessário instaurar 

nas aulas que nada do que seria feito ou dito poderia ser considerado como um erro. 

Assim, os alunos não tinham medo de tentar realizar os exercícios propostos 

simplesmente pelo fato de terem a certeza de que, apesar de não conseguirem realizar 
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tudo que lhes fosse pedido, ainda assim, não errariam, e tampouco seriam julgados por 

isso. 

3. Fale e faça tudo que sentir vontade em voz alta e para todos verem e ouvirem – 

Esse princípio se fez necessário na medida em que os alunos, mesmo com um 

entendimento de que jamais deveriam julgar e que suas criações não caracterizavam 

erro algum, se sentiam intimidados em suas vontades e criações espontâneas. Este 

princípio demorou um pouco para ser aceito e seguido, pois, sendo comum nesta 

idade, os alunos brincavam bastante uns com os outros brincadeiras que não faziam 

parte diretamente dos exercícios propostos, mas que, à medida que eles entenderam e 

praticaram tal princípio, passamos a utilizar tudo o que eles diziam e falavam, à favor 

da aula. 

4. Questione – Concordamos com a turma que verdades absolutas não existiam de fato e 

que deveriam ser todas questionadas e que a verdade de qualquer afirmação é cíclica e 

muda dependendo da cultura, do momento e das características socioeconômicas as 

quais se insere cada uma. 

5. Seja disponível – Para que cada aluno passasse inteiramente pelas propostas da 

metodologia, ficou acertado de que eles, durante as aulas, se manteriam disponíveis 

para cada exercício ofertado pelos professores/estagiários. Bondía afirma em seu texto 

“Notas sobre a experiência e o saber da experiência” que  

[...] o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua 
passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. 
Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e 
passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, 
de atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade 
fundamental, como uma abertura essencial. (BONDIA, 2002, pág. 5) 

 

6. Você não é você – Esse princípio foi, em todo momento, reforçado durante a oficina e 

também no estágio. Ele diz respeito à “terceira visão” citada anteriormente, na qual o 

ator deve se manter atento e buscar entender e utilizar, deixando claro que eles 
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poderiam não pensar somente em si mesmos como atores e buscassem compreender 

que eles poderiam se ver com distanciamento para, assim, conseguir demonstrar os 

sentimentos propostos e manipular a “sensação resultante”, também citada na oficina. 

Ainda, segundo Bondía, entendemos que a cada experiência vivida, constrói-se um 

saber diferenciado e que  

[...] o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, 
contingente, pessoal. Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos 
acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não 
fazem a mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é 
para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser repetida. 
O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo 
concreto em quem encarna. (BONDIA, 2002, p. 8) 

 

Partindo dos princípios de ensinamento de que o Danjuro propõe como trabalhar as 

sensações, o reconhecimento dos sentimentos pelo ator e a busca por uma percepção 

distanciada do ator para si mesmo, percebeu-se que esses adolescentes começaram a lidar 

mais abertamente com questões pessoais que, em geral, nem foram tratadas ao longo do 

estágio. Esse fato foi percebido, especialmente, por meio dos relatos feitos pelos alunos.  

 

4 DESVENDANDO O OUTRO LUGAR 

 

 Vejamos a definição de Arte dada por Berthold Brecht403. 

A arte é uma situação e não uma coisa. E esta situação quando se dá é 
tão intensa quanto frágil e instável. Para fazer uma comparação é 
como a felicidade. O grande erro dos infelizes é achar que a felicidade 
é coisa permanente. É um estado, uma situação que se manifesta em 
determinados momentos, mas quando ocorre, é tal sua intensidade, 

                                                                 

403
 Teatrólogo, poeta, dramaturgo, ator e diretor alemão do século XX, famoso por suas criações na área 

teatral, em especial a do chamado “Teatro Épico”. 
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que pode modificar inteiramente sua vida. Arte é isso. (BRECHT, 
1976.) 

 Confrontando esta definição com a pesquisa apresentada e o contexto deste trabalho, 

podemos utilizar desta para também descrevermos o processo pedagógico pelo qual estes 

alunos passaram a experenciar com o contato com o teatro e com a metodologia apresentada. 

Arte Educação é também a transformação do indivíduo após e por meio da experiência 

artística, da criação, do fazer acontecer artística e coletivamente, e é justamente esse processo 

de Educação por meio da Arte que observamos nas palavras do dramaturgo alemão e nas falas 

dos alunos durante as oficinas. 

Após trabalharmos os princípios e criarmos um ambiente de criatividade coletiva, os 

alunos se propuseram a montar um experimento cênico que foi apresentado ao final do 

período de estágio. 

Foi próximo a data da apresentação da peça que eles mesmos escreveram, que estes 

alunos começavam a compreender o ser ator, o estar no palco, a necessidade de não apenas 

controlar seus sentimentos em frente à plateia, mas para isso, entende-los, entender a si 

mesmos, perceberem-se atores, observarem-se atuar, se olhar com a terceira visão proposta 

pelo Danjuro para poderem controlar o ator em cena, ou seja, a vivenciarem a teatralidade.  

Esta auto-observação, Boal já discutia o nascimento do teatro e do ser humano a partir 

desta proposta de terceira visão pelo ator: 

 

[...] O teatro nasce quando o ser humano descobre que pode observar-se a si 
mesmo: ver-se em ação. Descobre que pode ver-se no ato de ver – ver-se em 
situação. 

Ao ver-se, percebe o que é, descobre o que não é, e imagina o que pode vir a 
ser. Percebe onde está, descobre onde não está e imagina onde pode ir. Cria-
se uma tríade: EU observador, EU em situação, e o Não-EU, isto é, o 
OUTRO. O ser humano é o único animal capaz e se observar num espelho 
imaginário (antes deste, talvez tenha utilizado outro – o espelho dos olhos da 
mãe ou o da superfície das águas – porém pode agora ver-se na imaginação, 
sem esses auxílios. [...] 
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Esta é a essência do teatro: o ser humano que se auto-observa
404

. O teatro é 
uma atividade que nada tem a ver com edifícios e outras parafernálias. 
Teatro – ou teatralidade – é aquela capacidade ou propriedade humana que 
permite que o sujeito se observe a si mesmo, em ação, em atividade. O 
autoconhecimento assim adquirido permite-lhe ser sujeito (aquele que 
observa) de um outro sujeito (aquele que age); permite-lhe imaginar 
variantes ao seu agir, estudar alternativas. O ser humano pode ver-se no ato 
de ver, de agir, de sentir, de pensar. Ele pode se sentir sentindo, e se pensar 
pensando. 

[...] Só o ser humano triadiza (Eu que observo, Eu em situação e o não-Eu) 
porque só ele é capaz de se dicotomizar (ver-se vendo). (BOAL, Augusto, 
1996, p. 27-28) 

 

E foi nesse autodescobrimento, ao serem capaz de dicotomizar, perceberam a 

responsabilidade que afeta a todos diretamente (colegas e público) que é estar em cena. E só 

por isso, se ressignificaram. 

 

5 DESVENDANDO UM LUGAR NO TEATRO 

 

Após tal experiência, todos os alunos foram questionados em entrevista, sobre como a 

metodologia Danjuro afetou diretamente a vida deles nos mais amplos sentidos (sociais, 

psicológicos, comportamentais, etc). 

Os alunos deixam claro como a metodologia Danjuro ajudou na compreensão de quem 

eles são atualmente, mas, parece-me, que fica ainda mais claro que a metodologia estudada 

em si não é o grande protagonista desta história e sim a própria experiência da teatralização, 

do fazer teatro, do estar em cena, do se auto estudar e de estudar os outros. Me parece que o 

ensino do Teatro em si já foi o suficiente para mostrar a estes alunos que existem limites a 

serem quebrados dentro de cada ser humano e, com amor, paciência e muitos jogos teatrais, 

eles podem crescer e amadurecer exponencialmente. Claro também que a técnica Danjuro tem 

sua maneira de organizar como a teatralidade (e quando digo teatralidade, refiro ao dia a dia 

                                                                 
404

 Nota do autor: O ser humano é teatro; alguns, além disso, também fazem teatro, mas todos o são. 
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em contato com jogos teatrais e cênicos, textos, cenas, etc.) é introduzida na vida destes 

adolescentes, mas é o teatro em si que os unifica, transforma, humaniza. Vemos esse objetivo 

e esse meio de chegarmos a ele principalmente quando perguntados se eles se lembram dos 

seis princípios utilizados diariamente no ensino da técnica. Nenhum dos alunos se lembraram 

de todos, mas a maioria jamais esqueceu o “NÃO JULGUE” e o “VOCÊ NÃO É VOCÊ”. 

O primeiro, se mostra até uma necessidade de uma sociedade carente de compreensão. 

Nosso mundo capitalista, aonde sobrevive o melhor, o mais forte, o mais inteligente, o mais 

brilhante, não parece dar muitas oportunidades para estes adolescentes que a princípio estão 

na margem da sociedade. Mas, depois de ficarem um ano sendo cobrados a não julgar seu 

próximo e a usarem isto em sua arte, estes seres humanos em formação de fato 

ressignificaram sua própria maneira de se observarem e quando assim o fazem, mudam como 

observar seu semelhante. 

O segundo os leva a repensarem a si mesmos, repensarem o mundo a sua volta e como 

ele (o aluno, o ator, o spect-ator) se relaciona com este. É uma forma de se colocar na pele do 

outro (personagem e semelhante) e não somente o representar com distanciamento, mesmo 

sabendo deixar que este outro se vá ao final da apresentação. É entender que todos fazemos 

parte de um todo, como em uma peça de teatro, aonde todos dependem de todos e que 

ninguém é substituível. O ensino do teatro, a Arte Educação dá objetivo ao que o aluno/artista 

é em essência e por isso o torna parte essencial de um todo, de um mundo que ele mesmo 

domina e rege, o seu próprio, ligado a todos os outros “mundos” que o cercam. Talvez por 

isso, todos ainda pretendem fazer teatro. 

 

6 CONSIDERAÇÕES 

É interessante observar que, em prática, o ensino e aprendizado da metodologia de 

criação cênica Danjuro, pedagogicamente, foi intermédio para um maior preparo emocional 

destes alunos e inclinou o pensamento deles para a busca de seu autoconhecimento através 

das Artes Cênicas. Fato é que esse grupo, antes desconhecido e despreocupado, tornou-se 
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unido e empenhado inclusive na criação e montagem de um espetáculo, além de demonstrar 

uma grande confiança para com eles mesmos.  

Este trabalho finaliza o processo de pesquisa da prática e da observação dos resultados 

posteriores do uso do Danjuro com os alunos de sétima série do Ensino Fundamental ao 

segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual João Carlos Flores, também com a criação 

do experimento cênico “Como Vem, Te Mente?”, apresentado durante o mês de outubro e 

início de novembro de 2013, sendo ensaiado em horário de contra turno pelos alunos que, 

antes destes meses de trabalho, nunca tinham se relacionado.  

O  que se pode perceber é como a prática teatral, com princípios pedagógicos cativos, 

de incentivo à autorreflexão enquanto sujeito ativo, enquanto ator, pôde contribuir na 

formação humana, social e sensível desse coletivo.  

Segundo Olga Reverbel, uma das precursoras do movimento conhecido como Teatro e 

Educação, alinhada às questões da cena e da educação contemporânea, o verdadeiro papel do 

Teatro na Educação: 

[…] é o de contribuir para o desenvolvimento emocional, intelectual e moral 
da criança, correspondendo fielmente aos seus anseios e desejos, 
respeitando-lhe as etapas do pensamento que evolui do concreto para o 
formal, para dar-lhe uma visão de mundo a partir da marcha gradativa das 
suas próprias descobertas [...]. (REVERBEL In: CAVASSIN, 2008, p. 44) 

 

Para finalizar, ilustro este texto, não concluído, mas mais amadurecido, com um 

enxerto do relato de uma das alunas em suas anotações sobre o que é para ela, os momentos 

da vida que podem ser dedicados a viver experiências como a que eles viveram: “Nossas 

lacunas da vida podem ser preenchidas de várias formas, possibilidades, perfumes, beijos… E 

o que define sua intensidade é a dosagem aliada à sua maneira de ver a vida.” (L. 16 anos). 

Esta percepção fica clara na fala da aluna quando a mesma pensa suas “lacunas” como 

algo preenchível também com “maneiras de ver a vida”, frase esta que evidencia que o 

objetivo da metodologia de trazer ao estudante ferramentas para se autodirigir, para se 
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observar, foram alcançadas, mas só foram alcançados graças às experiências vividas, ou seja, 

à teatralidade. 

 

Referências 

CAVASSIN, J. Perspectivas para o teatro na educação como conhecimento e prática 

pedagógica. R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p.39-52, jan./dez. 2008. 

 

Blog BrArtistas. Postagem do dia 27 de Janeiro de 2011. Disponível em: 
<http://braartistas.blogspot.com.br/2011/01/tecnica-danjuro-de- interpretacao-nas.html>, 

Acesso em: 10 abr. 2013. 

 

BOAL, Augusto. O arco íris do desejo: o método Boal de teatro e terapia. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1996. 

 

BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Tradução de 
João Wanderley Geraldi. In: Revista Brasileira de Educação. São Paulo, 2002. 

 

BRECHT, Bertolt. Escritos sobre el Teatro. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. 3 vols. 
1970, 1973, 1976. 

 

SILVA, A. B. A técnica Danjuro de interpretação. Rio de Janeiro: Editora Oficina do Livro. 

2010. 

 

__________. Entrevista cedida via Skype. Realizada em: 22 abr. 2013. 

 

 

 

http://braartistas.blogspot.com.br/2011/01/tecnica-danjuro-de-interpretacao-nas.html


 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 1030 

 

 

 

 

RESUMOS EXPANDIDOS 

 

 

 
 

 
 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 1031 

 

ANÁLISES DE PAISAGENS EM PRODUÇÕES IMAGÉTICAS SOBRE 

FRONTEIRA 
      

Sivaldo de Macedo Michenco (Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD) 405 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Antecipamos que não é tarefa fácil utilizar tais enfoques como método de classificação 

dessas produções imagéticas ou desenhos, pois trabalhamos aqui no plano da subjetividade, 

das representações e das percepções que esses alunos têm de fronteira ao desenhar algo 

alusivo à fronteira Brasil - Paraguai. Tudo depende de que desenho o aluno produziu, o que 

este desenho representa e se é possível aplicar os enfoques de paisagens nesses desenhos 

produzidos, haverá casos em que não será possível tal aplicação, mas por outro lado haverá 

casos que tais enfoques são essenciais para a compreensão da percepção dos alunos sobre 

fronteira. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Nossos estudos sobre o tema apresenta um esmiuçamento das atuais interpretações 

sobre paisagens, uma definição desse conceito da geografia, caracterizando-as como visuais, 

naturais, antroponaturais e econômica-social, uma descrição das diversas linhas de 

pensamentos sobre esse conceito geográfico, das escolas russa, alemã, francesa e anglo-

saxônica. Autores como Isachenko, Sochava, Guerassinov, Schimitusen, Bertrand, Merrian, 

Farina, entre outros, serão estudados, fundamentando assim teórico- metodologicamente os 

estudos sobre paisagens. 
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Também nos reportaremos sobre os aspectos conceituais e metodológicos para 

aplicação em diferentes escalas, os enfoques de paisagens como métodos para análise, 

subdividindo-os em estrutural, funcional, dinâmico – evolutivo e histórico genético.  

Para La O, Licea e Salinas (2012, p.6) Apud Mateo (2000) “para esto sedeben analizar 

la estructura, el funcionamiento, la dinámica y evolución, la modificación y transformación 

humana de los paisajes, así como el uso de índices sintéticos como la estabilidad y la 

sensibilidad”. Dessa forma, percebemos nesses enfoques um fio condutor para uma futura tese 

de doutorado.  

Obviamente que existe outras vertentes para a análise desses desenhos, mas são 

vertentes fora do campo da geografia, que levam em conta aspectos um pouco mais técnicos,  

como análise de superfície, bordas, formas, cores e interstícios dos desenhos ou que leva em 

conta aspectos, diríamos, mais filosóficos ligados ao mundo da percepção como é o caso de 

Merleau Ponty (1999) e a fenomenologia da percepção que utilizamos para fazer a análise dos 

desenhos na dissertação e de Chartie (1998) com a história cultural e o discernimento sobre o 

mundo da representação que também utilizamos para analisar os desenhos. Torna-se então 

necessária essa base geográfica. 

Para melhor entender como aplicaremos tais enfoques de paisagens relataremos qual é 

a pesquisa que pretendemos realizar no doutorado, quais são os métodos elencados para 

realizar esta pesquisa e quais são os objetivos dessa pesquisa.  

Na verdade, o desenvolvimento dessa futura tese de doutorado parte de uma pesquisa à 

luz dos alunos de pelo menos uma escola de cada cidade fronteiriça do cone sul do Mato 

Grosso do Sul com o Paraguai. Nascem assim as seguintes perguntas: Quais as representações 

ou percepções de fronteira de tais alunos? Como tais representações ou percepções foram 

constituídas e quais os elementos presentes na fronteira para a constituição de tais 

representações e concepções? 

No espaço delimitado em questão está presente um conjunto de intermediações e 

diversidades de línguas (português [gaúchos, mato-grossenses], espanhol e guarani) e de 

práticas culturais mescladas que ratificam a análise proposta. Defende-se ainda haver neste 



 

IX JNE & VII CNCS – “Formação de Professores, Identidade Profissional e Processos de 

Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN 2178-2431, 17 a 21 de outubro de 2017, 

UFMS, Câmpus Naviraí 

 1033 

programa de estudo um fio condutor capaz de compreensão das representações fronteiriças 

imbricadas pela “porosidade” da própria fronteira. 

O trabalho busca, assim, sua relevância na problemática mencionada, bem como no 

fato de que, nesta pesquisa o ponto de partida se constitui num duplo desafio: pensar a 

fronteira e o sujeito de fronteira a partir das concepções dos alunos, mas também pensar a 

geografia como proposta de conhecimento do sujeito de fronteira. 

A opção por uma temática que envolva a utilização de desenho enquanto instrumento 

de análise desencadeia a necessidade de elaboração de uma metodologia específica, com base 

na elaboração de categorias que expressem as representações de fronteira. Essas categorias 

por sua vez devem conter um embasamento teórico capaz de realmente ser representativas e 

que traga até nós uma condição de análise dos desenhos dos alunos e é nesse ponto que os 

enfoques de paisagens podem ser utilizados. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final desse resumo expandido e depois de algumas reflexões chega-se ao 

entendimento de que a proposta para uma futura tese de doutorado está pautada no segmento 

de análises de paisagens em produções imagéticas sobre fronteira.  

Consideramos ainda que nossa proposta está muito mais próxima de uma pesquisa 

qualitativa que leva em conta uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Ao mesmo tempo 

realçamos que os enfoques de paisagens podem sim, ser uma base de análise dessa pesquisa. 
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NOMEAÇÕES DE SECRETÁRIOS DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO (1995-2014): MUDANÇAS OU PERMANÊNCIAS? 
 

Lucas Henrique da Silva (UFMS/CPNV)406 

Victor Garcia Miranda (UFMS/CPNV)407 
 

RESUMO: Este trabalho tem a intenção de estabelecer uma descrição geral dos perfis de 

quem constituiu as equipes de secretários (as) que compuseram o Ministério do Planejamento 
brasileiro. No presente trabalho, atenta-se à posição administrativa desses indivíduos, 
observando-se o cenário político em que atuaram entre o período de (1995-2014). Tem se por 

objetivo verificar a existência (ou não) de mudanças nos perfis de nomeação do referido 
ministério. A pesquisa segue no caráter exploratório-descritivo com recolhimento de dados 

fundamentos no método posicional (CODATO; HEINZ, 2015), observando-se as escolhas dos 
(as) agentes de cada secretaria, atentos aos fatores que possibilitaram o ingresso no cargo. 
Para esse entendimento, busca-se solucionar algumas questões elementares: os (as) secretários 

(as) possuem perfis diversificados? Eles/elas são majoritariamente homens? Qual a região de 
origem da maioria (são da região sudeste)? Com qual idade são recrutados para compor o 

governo? É predominante a faixa etária de 40 e 60 anos no recrutamento, ou esses quadros 
ministeriais são escolhidos aleatoriamente? Segundo tais questões, possibilita-se identificar a 
existência de um padrão nas escolhas e nas nomeações destes indivíduos e assim perceber se 

as escolhas para os cargos dos (as) secretários (as) seguem os mesmos critérios independente 
do governo, ou se há diferenciação entre eles.    

  

PALAVRAS-CHAVE: Ministério do Planejamento. Elites Burocráticas. Formação de 
Governos. 
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DINÂMICA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Camila Vital (UFMS/CPNV)408 

Daniel Henrique Lopes (UFMS/CPNV)409 
 

RESUMO: A dinâmica dos movimentos sociais foi pensada como uma aula do conteúdo 

proposto na emenda da Escola Estadual Presidente Médici e baseada na sequencia didática 
elaborada por um grupo do PIBID/CPNV, sendo aplicada com alunos dos segundos anos do 

ensino médio. O desenvolvimento da dinâmica consiste em que pessoa represente o Estado, 
fazendo uma encenação em que ela irá distribuir direitos sociais. Assim, esta aula tem por 
finalidade mostrar a importância dos movimentos social quanto ação coletiva de um grupo 

organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio do embate político, 
dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico para reduzir a desigualdade 

social, causando estranhamento em meios os alunos. Em virtude deste fator utilizamos como 
base teórica, orientações curriculares para o ensino médio e um capitulo do livro “Dilemas e 
Perspectivas da Sociologia na Educação Básica”, que apresentam maneiras de trabalhar a 

sociologia em sala de aula, com conceitos e tornando os alunos pesquisadores. Durante a 
dinâmica evidenciamos sob a observação na fala e opinião dos alunos o estranhamento na 

distribuição de direitos sociais e os questionamentos e a compreensão da importância dos 
movimentos sociais. 
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O PAPEL DA AGRAER NA EXECUÇÃO DO PNAE NO MUNICÍPIO DE 

NAVIRAÍ/MS NO BIÊNIO 2015-2017 
 

Joelma da Silva Mota (UFMS/CPNV)410 

 Aldenor da Silva Ferreira (UFMS/CPNV)411 
 

RESUMO: Quando pensamos em educação, há consenso de que se trata de um tema da 
maior relevância para qualquer sociedade. Certamente, para que haja um bom processo de 
ensino-aprendizagem é fundamental que a escola, o lugar por excelência onde esse processo 

deve ocorrer, disponha de toda a infraestrutura necessária para o êxito desse empreendimento. 
Todavia, para além do material didático, professores, pedagogos, recursos tecnológicos, 

esportivos, etc., a escola deve disponibilizar também, boa alimentação para os estudantes, 
como forma de assegurar as condições materiais para o pleno desenvolvimento de suas 
habilidades. Nesse quadro, a alimentação escolar, ou, como se costuma falar, a “merenda 

escolar”, tem papel relevante. Este resumo apresenta a proposta inicial de um trabalho de 
conclusão de curso cuja temática é o processo de execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão 
Rural (AGRAER) no município de Naviraí/MS. O PNAE, enquanto política pública federal 
contribui de maneira direta para o desenvolvimento da vida escolar de crianças e adolescentes 

matriculados na rede pública municipal e estadual de educação em Naviraí. Por meio do 
Programa, são disponibilizados alimentos produzidos por trabalhadores da agricultura familiar 

do próprio município, possibilitando uma alimentação mais natural e saudável nas escolas. O 
tema é relevante, na medida em que procura problematizar a importância da alimentação de 
qualidade nas escolas e as políticas públicas que fomentam e garantem com que esses 

alimentos cheguem a esses estabelecimentos. Trata-se de uma pesquisa quantitativa realizada 
a partir do levantamento de dados secundários fornecidos por órgãos públicos como, IBGE, 

AGRAER e Prefeitura Municipal de Naviraí. Objetivamos analisar o papel da AGRAER na 
elaboração, implementação, acompanhamento e desenvolvimento de projetos relacionados ao 
PNAE, que visam o fornecimento de alimentos oriundos da agricultura familiar para as 

escolas públicas do município.   
 

PALAVRAS-CHAVE: AGRAER. Alimentação Escolar. Poder Público. 
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CAMINHOS METODOLÓGICOS DA CIÊNCIA POLÍTICA: A 
ELABORAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PROSOPOGRÁFICO 

RELATIVO AOS SECRETÁRIOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO (1995-2014) 

 
Tamires Teixeira dos Dantos (UFMS/CPNV)412 

Victor Garcia Miranda(UFMS/CPNV)413 

 
RESUMO: Desde o segundo semestre letivo do ano de 2016, a Reunião de Estudos sobre 

Formas Políticas (REFORPOL) da UFMS-CPNV, sob a coordenação do Professor Dr. Victor 
Garcia Miranda, elabora em suas atividades de pesquisa um banco de dados prosopográfico 
relativo aos (as) secretários (as) do ministério do planejamento entre os anos de 1995 e 2014. 

O objetivo deste resumo é descrever os caminhos metodológicos percorridos na elaboração do 
referido banco de dados, tendo-se por referencial teórico a bibliografia produzida por autores 

como Lawrence Stone (1971) e Codato e Heinz (2015). A coleta teve como fonte primária as 
informações advindas de consulta no Portal da Imprensa Nacional, onde foi possível obter 
dados como: os nomes dos (as) secretários (as) e suas respectivas datas de nomeação e 

exoneração nos casos em que houve. Para além disso, o grupo investigou e reuniu dados que 
os autores citados consideram de cunho prosopográfico, que incluem no caso informações de 

suas trajetórias sócio-profissionais divididos em três grupos de variáveis, como as de caráter 
pessoal que transitam entre partido político a qual o indivíduo é filiado, origem social e 
gênero; de background educacional e dados relativos a trajetória profissional antes e depois da 

ocupação do cargo no Ministério do Planejamento.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Banco de Dados. Prosopografia. Ministério do Planejamento. 
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MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS DE SECRETÁRIOS DO MP: 

INFERÊNCIA SOBRE INFLUÊNCIA MINISTERIAL E POLÍTICA 

ECONÔMICA NAS NOMEAÇÕES 

 

Gediael Gonçalves de Lima (UFMS/CPNV) 414 

Victor Garcia Miranda (UFMS/CPNV) 415 

 

RESUMO: Este trabalho expõe questões preliminares de uma pesquisa em andamento. Tem-
se por objetivo abordar quais os níveis de mudança de secretários do primeiro escalão (DAS 

101.6) do MP (Ministério Do Planejamento e Orçamento) nos governos FHC I, FHC II, Lula 
I, Lula II e Dilma I. Para isso, apoia-se em questões explicitas na literatura voltada para 

estudo das razões de mudança e permanência de elites decisórias nos governos brasileiros e 
latino-americanos (PERISSINOTTO, 2016; DANTAS, 2016; FAGNANI, 1999; MORAIS, 
2011; SAAD-FILHO, 2011; OLIVEIRA, 2003; TUROLLA, 2003). Pretende-se inferir sobre 

as relações entre as nomeações e exonerações dos secretários considerando entrada e saída de 
8 ministros do referido ministério, desde de 1995 a 2014, correspondendo a 19 anos de 

governos presidenciais divididos em 5 mandatos. A hipótese de pesquisa a ser testada é a 
seguinte: a mudança de elite decisória (variável dependente) dá-se por meio de alterações de 
a) ministros e/ou b) política econômica (variáveis preditivas). Em termos exploratórios e 

descritivos, a presente pesquisa considerará também a busca por explicações sobre quantos 
foram e quais as características – nível de escolaridade, idade, origem ocupacional, duração 

no cargo e tipo de secretaria (estratégica ou não-estratégica) dos secretários que foram 
nomeados ou saíram no momento das nomeações ministeriais. 
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O PERFIL DAS MULHERES NA ALTA BUROCRACIA 
GOVERNAMENTAL: O CASO DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO (1995-2014) 
 

Rayanne dos Santos Silva (UFMS/CPNV)416 
Victor Garcia Miranda (UFMS/CPNV)417 

 

RESUMO: O papel da burocracia nas sociedades atuais é um tema amplamente discutido no 
âmbito das ciências sociais, principalmente da ciência política, e vários são os métodos e 

perspectivas de análise desta instituição, desde os que a veem como fator essencial na 
formação do estado, quanto aos que analisam como parte do instrumento do sistema 
capitalista, que existe para manter a estrutural estatal e seus interesses. De modo geral essa 

discussão é feita de forma ampla, porém ainda são escassas as pesquisas voltadas a 
investigação do funcionamento de setores que compõem a elite burocrática brasileira. 

Partindo de descrição a respeito de quem ocupa posições de alto escalão (CODATO & 
PERISSINOTTO, 2015) – ou seja, cargos com poderes decisórios –, a presente pesquisa 
busca saber quem são esses dirigentes, tendo em vista sistematizar informações para entender 

o comportamento de tal instituição.  Especificamente, aborda-se em caráter exploratório um 
banco de dados construído pelo grupo REFORPOL (UFMS), com o objetivo de conhecer o 

perfil das mulheres que ocuparam cargos no Ministério do Planejamento (entre os anos de 
1995 e 2014). A partir disso, levanta-se as seguintes perguntas de pesquisa: onde estão nesses 
cargos da que compõe elite burocrática brasileira, já que historicamente são excluídas da vida 

pública? Qual o perfil das mulheres que ocuparam a alta burocracia no Ministério do 
Planejamento? Após um exercício de estatística descritiva baseada nos  referidos dados, tem-

se como perfil feminino nas secretarias do MP a caracterização que mulher é minoria 
quantitativa nas nomeações, e que segue padrões de características pessoais, educacionais, 
sócio-profissionais e de carreira dos homens. 
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A IGUALDADE RACIAL NA LITERATURA INFANTIL 
 

Marilene Rodrigues Silva (UFMS)418 

 
RESUMO: Este artigo é resultante parcial da pesquisa de mestrado em andamento que tem 

por objetivo discutir a importância da literatura infantil como recurso fundamental para a 
construção de uma sociedade democrática e igualitária. Nesse sentido, optou-se por abordar as 

leis que trazem em seus preceitos orientações legais que favoreçam a reversão de preconceitos 
e imagens negativas do negro, mostrando um caminho possível à igualdade racial por meio do 
Programa Nacional Biblioteca Escola – PNBE-2014, por ser este o atual e maior distribuidor 

de obras literárias para as escolas da rede pública de ensino. Dentre a coleção das cem obras 
literárias destinadas aos anos iniciais do ensino fundamental, nove apresentam personagens 

negros, as quais foram analisadas revelando que tais obras muito contribuem para a 
construção e valorização da cultura afro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Infantil. Relações Raciais. PNBE.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, discute-se a literatura infantil, os livros do PNBE-2014, como estímulo à 

igualdade racial baseado no Artigo VII da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

respaldado na Lei n. 10.639/03. Muitas ações e propostas têm sido implementadas a fim de 

reverter preconceitos e imagens negativas sobre o negro, resquícios da escravidão.  

Estudos realizados na década de 80 revelaram os livros didáticos também como 

veículo de preconceito e racismo por reproduzirem a imagem do branco sempre em condições 

privilegiadas, enquanto que a imagem do negro era retratada em situações desfavoráveis, e 

nada de positivo se associava ao negro. Tal recorrência foi igualmente encontrada na literatura 

infantil. Se ao longo dos anos esse quadro cristalizou-se por meio dos livros e enfatizado pela 

fala do professor, não está na hora de registrar os valores da cultura e da identidade negra tão 

presentes em cada cidadão brasileiro? 
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Essa discussão visa enfatizar a igualdade racial, ler-se aqui, raça humana, já que o que 

há em comum entre todas as raças e etnias é o ser humano. Vê-se na literatura infantil a 

capacidade de impulsionar mudanças e transformações à medida que criança vivencia a 

experiência literária, ainda mais quando a criança se vê e se reconhece positivamente nas 

narrativas.  

Os programas de acesso à leitura têm buscado oportunizar aos alunos da rede pública 

de ensino o contato com obras literárias diversificadas tanto em gênero quanto em temática. O 

programa vigente é o PNBE – Programa Nacional Biblioteca Escolar que desde 1997 fornece 

os livros literários aos alunos da educação infantil até aos do ensino médio e EJA, tendo 

buscado adequar-se à Lei n. 10.639/03 distribuindo livros de temática étnico-racial. No 

entanto, o número mínimo de livros com esta temática, assim como o conteúdo nestas obras, é 

um campo a ser estudado, questionado e incentivado a melhor auxiliar na formação do aluno 

pertencente ao ensino da rede pública que, em sua maioria, são negros, como revela dados do 

último do senso de 2010.  

 

2 DEFENFER É PRECISO 

 

 O objetivo deste tópico é mostrar como algumas leis e ações afirmativas têm 

conduzido às questões de igualdade no contexto educacional. 

 As leis e decretos existentes deveriam servir para garantir os direitos enquanto cidadão 

sem distinção alguma, como está prescrito no Art. 5º da Constituição Federal de 1988, “todos 

são iguais perante a lei”. Entretanto, direitos iguais a todos ainda faz parte de um sonho como 

expressa Carvalho (2010), “uma cidadania plena, que combine liberdade, participação e 

igualdade para todos, é um ideal desenvolvido no Ocidente e talvez inatingível”. Sonho este, 

não tão distante diante do muito que tem sido feito e conquistado pelas lutas sociais para 

torná-lo realidade. 

 A fim de promover o ideal comum entre todos os povos, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução 217-A da Assembleia Geral das 
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Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 reforça o significado da palavra civilização e o 

que traz a Constituição Federal referente aos direitos de cidadania. Por tratar sobre igualdade, 

o Artigo VII apresenta-se como relevante para este trabalho, 

 

todos são iguais perante a e lei e têm direitos, sem qualquer distinção, a igual 

proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação 

que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

(BRASIL, 1948). 

 

  A luta por igualdade social e racial ganhou força após a abolição da escravatura e a 

via para ascensão social era a educação, o que mobilizou os movimentos sociais em 1978 a 

reivindicarem pela inserção no currículo escolar o estudo da cultura africana dentre outros 

tópicos que promovesse o reconhecimento e a valorização do negro como medida antirracista. 

Essas reivindicações já constavam no I Congresso do Negro Brasileiro realizado em 1950, 

mas somente décadas mais tarde é implementada a Lei Federal n. 10.639/03, sancionada pelo 

então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que reconheceu a importância das 

lutas antirracistas dos movimentos sociais negros no Brasil. A referida lei estabelece a 

introdução no Ensino Fundamental de História da África e das culturas afro-brasileira de todo 

o país. 

 A implementação da lei não é garantia de sua efetivação, por isso, faz-se necessário o 

controle, é o que diz Santos (2014): “Todo educador(a) tem plena consciência de que nem 

tudo o que diz a letra da lei, independentemente de seu conteúdo, escopo e abrangência, será 

efetivamente cumprido se não houver uma vigilância constante por parte dos grupos 

interessados.”  

 Esse marco na educação do país nos traz grandes perspectivas, embora existam 

lacunas e controversas na prescrição da Lei, levando-nos a duvidar do compromisso de 

colocá-la em prática, pois ela é clara quanto a obrigatoriedade do ensino sobre história e 

cultura afro-brasileira, entretanto, as medidas para sua implementação são insuficientes, haja 

vista, que é preciso pensar na qualificação do professor, em programas de ensino que formem 

docentes aptos a lidar com o que a lei propõe. 
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 Há outros dois artigos, um na Constituição Federal e outro na LDB que também 

enfatizam o direito e a igualdade de ensino. “A igualdade de todos os seres humanos, 

independentemente das origens raciais, da nacionalidade, das opções sexuais, enfim, a 

igualdade é uma chave para entender toda a luta da modernidade pelos direitos humanos” 

(CANDAU, 2008).  

  O Artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) prescreve “a 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 É assegurado no Artigo 206 das Leis de Diretrizes e Bases da Educação que “o ensino 

será ministrado com base no princípio de igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola”. Com base nos artigos citados, a educação tem como finalidade o desenvolvimento 

humano abrangendo o senso crítico e a cidadania que devem ser praticados, enquanto direito 

de todos, contando para o usufruto do direito à educação com a colaboração da sociedade. 

 Tanto a Constituição de 1988 quanto a LDB 9.394/96 apontam que a educação deve 

primar pelo desenvolvimento do ser, de suas potencialidades construindo-se como ser 

autônomo dentro da sociedade que interage e sofre influências da mesma. Porém, esses 

objetivos nem sempre são alcançados chegando até mesmo a serem completamente 

desrespeitados. Como bem aponta Brandão (2001, p.12): 

A educação existe no imaginário das pessoas e na ideologia dos grupos sociais e ali, 

sempre se espera, de dentro, ou sempre se diz para fora, que a sua missão é 

transformar sujeitos e mundos em alguma coisa melhor, de acordo com as imagens 

que se tem de uns e de outros (...) Mas, na prática, a mesma educação que ensina 

pode deseducar, e pode correr o risco de fazer o contrário do que pensa que faz, ou 
do que inventa que pode fazer (...). 

A controversa abordada por Brandão é perceptível na conjuntura social, visto que, 

mesmo sendo garantida legalmente como direito de todos, na prática muitos não têm acesso à 

educação, enquanto outros logram o acesso, mas não desfrutam de condições que garantam a 

permanência. Caracterizando assim um processo de exclusão educacional e, 

consequentemente, social. 
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Sabe-se que as leis existem e devem ser cumpridas, mas as violações às leis ainda são 

constantes. Diante de tais fatos, Bobbio (2004), em sua obra “A Era dos Direitos”, nos chama 

atenção para proteger os direitos do homem, uma vez que eles já existem. “O problema 

fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de 

protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político”. 

As leis acima citadas norteiam para uma educação igualitária exaltando ser 

fundamental para a formação do sujeito, independente de raça, cor, credo e etnia, o direito de 

igualdade a fim de auxiliar a valorização sobre os povos africanos e negros brasileiros para 

que tanto o aluno branco, como o negro conheça, valorize e respeite a diversidade. 

 

3 A LITERATURA INFANTIL COMO ESTRÁTEGIA DE ENSINO 

 

 Embora o ato de contar histórias seja antigo, os primeiros livros voltados para crianças 

datam final do século XVII. Momento em que a criança deixa de ser percebida como um 

adulto em miniatura e passa a ser notada como um ser que vivencia o mundo de um jeito 

diferente, portanto, requer cuidados diferenciados. Essa maneira de ver a criança surge devido 

à nova noção de família que se restringe a um núcleo menor visando à privacidade, modelo 

familiar burguês, havendo a necessidade de produzir campo de interesses e formação 

específicos para os pequenos, com isso reformou-se a escola e criou-se a literatura infantil. 

Desde então, instituição e obras literárias caminham juntas. 

 

Antes da constituição deste modelo familiar burguês, inexistia uma consideração 

especial para com a infância. Esta faixa etária não era percebida como um tempo 

diferente, nem o mundo da criança como um espaço separado. Pequenos e grandes 

compartilhavam dos mesmos eventos, porém nenhum laço amoroso especial os 

aproximava. A nova valorização da infância gerou maior união familiar, mas 

igualmente os meios de controle do desenvolvimento intelectual da criança e a 

manipulação de suas emoções. Literatura infantil e escola, inventada a primeira e 

reformada a segunda, são convocadas para cumprir esta missão (ZILBERMAN, 

1987. p. 13). 
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A literatura infantil oportuniza, a partir de sua narrativa, influências na concepção 

estética e no sentido de beleza da criança, não apenas na representação iconográfica, mas por 

meio da identidade étnica, cultura e da própria imagem que se constrói de cada personagem a 

partir de sua experiência no enredo da história. Rosemberg (1985) afirma que a literatura 

infantil, não obstante de outros gêneros, é em si mesma um campo eficaz de criação de 

estereótipos e padrões de reprodução de valores convencionados se configurando como um 

gênero que também atua na construção ideológica. 

Coube a literatura infantil o processo de humanização, por considerar que a leitura 

possibilita às crianças a internalização de valores, a leitura desenvolve a criatividade, 

contribui na formação intelectual do leitor. 

 

Na leitura e na escrita do texto literário encontramos o senso de nós mesmos e da 

comunidade a que pertencemos. A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a 

desejar e a expressar o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é 

uma experiência a ser realizada. (...) No exercício da literatura, podemos ser outros, 

podemos viver como os outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de 

nossa experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. È por isso que interiorizamos 

com mais intensidade as verdades dadas pela poesia e pela ficção (COSSON, 2014. 

p. 17).  

  

Aguair (2006) ressalta sobre a utilização em apresentar através da literatura situações 

recorrentes para que a criança adotes valores repassados pela leitura. Assim, molda-se a 

criança por intermédio da arte e arte para Bourdieu (1989) é considerada uma “estrutura 

estruturante, ou seja, um modo de operação utilizada para designar uma maneira de agir, desta 

forma, ela também representa o poder simbólico que é um poder de construção da realidade 

que tende a estabelecer uma ordem gnosiológica” (Bourdieu, 1989, p. 9).  

 Por entender a literatura como uma arte que molda o comportamento, o pensamento 

humano, que oferece conceitos e valores faz-se necessário que a literatura apresente cada vez 

mais uma identidade cultural capaz de expressar as relações de inclusão social. Por esse 

motivo, fica claro que a literatura infantil não possui nenhuma possibilidade de se ausentar de 

influência de padrões e formas de interpretação do mundo e das relações sociais.  
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Como o comportamento infantil é bastante imitativo, o mundo delineado na 

literatura é exemplar para a criança. Se a realidade ali esquematizada quer apontar 

para um mundo aberto ao desafio e à compreensão do afeto, importa apresentar 

situações repetitivas. Elas são tanto melhor elaboradas pelo leitor quanto mais vezes 

a ele se apresentarem (AGUIAR, 2006, p. 245).  

 Cavalleiro (2005) afirma após diversas pesquisas que a escola ainda não vem 

oferecendo às crianças negras oportunidades para que construam sua identidade e percebam 

seu grupo racial positivamente como integrante da sociedade brasileira. E embora haja livros 

de Literatura Infantil que apresentam personagens negros/as como protagonistas, estes 

poucos, muitas vezes, não chegam aos alunos ou não se tornam objetos de tematização, 

apreciação e análise. 

 Segundo Oliveira (1997), baseado nos estudos de Vygotsky, a literatura infantil 

corresponde aos instrumentos culturais. “O instrumento é um elemento interposto entre o 

trabalho e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da natureza. 

(...) O instrumento é feito ou buscado especialmente para certo objetivo” (OLIVEIRA, 1997. 

p. 29).  

 Desta maneira a literatura infantil, que visa transmitir valores éticos e morais 

coletivamente é tida como um objeto social e mediador da relação entre a criança e o mundo, 

moldando seu comportamento em relação ao outro. A esse movimento em que o indivíduo 

muda a natureza e si próprio é denominado de dialética, sendo a cultura a fonte primária do 

desenvolvimento psíquico, parte essencial para constitui-se enquanto pessoa. 

 Por isso, a literatura infantil voltada para a valorização de identidade cultural se mostra 

como um recurso em potencial a ser explorado, a fim de fortalecer as diferenças, combater o 

preconceito, subsidiar a reflexão sobre a história da cultura humana.  

Garcia (2007) diz que debater sobre o papel do negro, não se trata em privilegiar 

grupos sociais, mas lutar por igualdade. 

É preciso ter claro que um olhar mais atento para os negros não significa 

beneficiar um segmento em detrimento outro. Refere-se tratar o desigual – já que é 

assim que o negro vem se constituindo historicamente -, como desigual, por um 

período de tempo, para que, no futuro, se possa de fato (e de direito) galgar a 
igualdade (GARCIA, 2007, p. 15).  
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Sendo a escola o ambiente ideal para promover tais assuntos, cabe utilizar-se de 

recursos como a literatura infantil para desenvolver no aluno a consciência quanto sua 

identidade e o conhecimento como cidadão não apenas de deveres, mas de direitos. 

 

A escola é considerada o locus privilegiado para a educação em direitos humanos, 

porque nela se dá a formação por meio da transmissão cultural. Nesse sentido, 

valores e hábitos se perpetuam extrapolando o ambiente escolar e influenciando a 
convivência social, no seu sentido mais amplo (GARCIA, 2007, p.45). 

4 ACESSO À LITERATURA INFANTIL (PNBE) 

O PNBE, instituído em 1997, é executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação – FNDE – em parceria com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação – SEB/MEC. O programa proporciona aos alunos das escolas públicas o acesso a 

obras de literatura e tem como um dos critérios de escolha dos livros, a qualidade temática, a 

qual “se manifesta na diversidade e adequação dos temas, e no atendimento aos interesses das 

crianças aos diferentes contextos sociais e culturais em que vivem e ao nível dos 

conhecimentos que possuem” (BRASIL, 2014, p.12).  

O guia de apresentação do programa contém informações sobre o crescente aumento 

de livros distribuídos às escolas do país, sobre os gêneros textuais que fazem parte dele, traz a 

sinopse de cada obra literária acompanhada pela imagem da capa do livro, expressa sobre a 

importância do professor como mediador da leitura e declara não ter como avaliar sobre a 

recepção, circulação e uso destes livros nas escolas públicas. 

Por não haver um sistema de controle quanto à recepção, circulação e uso dos livros de 

literatura infantil, seriam essas etapas apenas que deveriam ser examinadas por 

pesquisadores? O fato do programa – PNBE – promover um grande número de acesso a obras 

literárias garante que os livros condizem com a realidade social e cultural dos pequenos 

leitores? 

Os livros de literatura infantil estão sendo compartilhados, cabe saber se as narrativas 

pertinentes às questões raciais colaboram para que as crianças negras se reconheçam e sintam-

se valorizadas.  
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Araújo (2013) fez um levantamento no PNBE a respeito da diversidade étnico-racial 

analisando os editais propostos pelo programa e identificou que somente no ano de 2013 o 

edital incluiu como critério de avaliação para escolha dos livros, que as obras deveriam estar 

de acordo com alguns marcos legais, políticos e pedagógicos, estando presente dentre esses 

marcos a Lei 10.639/03, o que parecia ser um grande avanço para a educação étnico-racial 

dentro do PNBE. Porém, no ano de 2014, o edital não trouxe explicitamente tais critérios de 

avaliação, permanecendo igual aos editais anteriores a 2013. 

O guia de apresentação do PNBE/2014 traz apenas uma obra que trata das questões 

raciais, intitulada “Pedro Noite”. No entanto, foram encontradas nove obras com personagens 

negros, sendo eles principais e secundários, com enredos que remetem a criança a se 

encontrar dentro da narrativa e das riquíssimas ilustrações que muitas vezes vão além do 

simples reproduzir o que foi escrito, trazem elementos significativos que contribuem para 

construção e valorização da cultura afro. As obras analisadas estão no quadro a seguir, 

juntamente com o nome do autor, ilustrador e o nome da editora na qual foram publicados. 

 

Quadro 1- Título, Autor, Ilustrador e Editora 

 TÍTULO AUTOR ILUSTRADOR EDITORA  

1 Joãozinho e Maria Cristina Agostinho e Ronaldo 

Simões Coelho 

Walter Lara Mazza 

2 Pequeno Rei e o Parque 

Real 

José Roberto Torero Vinicius Vogel Fontanar 

3 Pedro Noite Caio Riter Mateus Rios Biruta 

4 Jardim de Versos Robert Louis Stevenson Marília Pirilo FTD 

5 Irmã-Estrela Alain Mabanckou Judith Gueyfier Champagnat 

6 Cadê o super-herói? Walcyr Carrasco Jefferson Ferreira Altea 

7 Uma estátua diferente Charlotte Bellière Ian De Haes Saber e Ler 

8 Histórias de Cantigas Celso Sisto Claudia Cascarelli Cortez 

9 Uma, duas, três princesas Ana Maria Machado Luani Guarnieri Anglo 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Lutar por igualdade é um dever a ser cumprido por cada cidadão, para que todos 

possam usufruir das mesmas oportunidades, combatendo assim qualquer tipo de 

discriminação e preconceito. O esforço para manter e preservar os direitos do homem é 

contínuo e perseverante. 

Muitos têm sido os avanços em torno da questão racial na educação e muito ainda há 

para ser feito. A literatura infantil, desde que foi atrelada ao ensino, vem informando, 

formando e transformando o sujeito, portanto faz-se necessário que este recurso assegure o 

direito da cidadania, em prol da construção de uma sociedade mais democrática e igualitária.  

A valorização da cultura africana e afro-brasileira na literatura infantil promove a 

aceitação, o respeito à diversidade e contribui para a autoestima da criança negra que 

consegue se perceber de maneira positiva dentro da história. Para alcançar tais objetivos, o 

comprometimento do PNBE em contemplar as questões raciais baseado na prescrição da lei é 

fundamental, assim como a verificação constante do programa em relação à temática. 
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REPRESENTAÇÕES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS 

TRABALHOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO DA UFPB – PRIMEIRAS INCURSÕES DE PESQUISA 
 

 

Aristides Ariel Bernardo (Universidade Federal da Paraíba)419 
Mauro Guilherme Pinheiro Koury (Universidade Federal da Paraíba)420 

 
RESUMO: Este texto tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido dentro do projeto 
de pesquisa “Balanço comparativo da produção da UFPB I sobre a cidade de João Pessoa, 

1992-2016”. Este projeto teve início em 2012, e está subdividido em quatro planos de 
trabalho, e aqui será apresentado um deles, intitulado “Análise compreensiva e histórica do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFPB campus I”. Iniciado no final de 
2016 tem por objetivo realizar um levantamento da produção docente e discente do PPGE na 
UFPB campus I entre os anos de 1992 a 2016. Essas atividades se justificam pela necessidade 

e importância de se realizar um balanço da produção da UFPB I sobre a cidade de João 
Pessoa, traçando e identificando os temas trabalhados, perspectivas teóricas e metodológicas 

utilizadas e análises realizadas sobre o mesmo objeto de investigação. Do total de 230 
produções coletadas até o momento através do site do PPGE fora realizado uma busca prévia 
nos títulos e resumos pelas palavras-chave “João Pessoa” e “Paraíba” sendo encontradas 61 

dissertações, e 16 teses que continham essas palavras em seu título e/ou no resumo. A falta de 
algumas das produções em sua versão completa no site dificulta a realização da atividade 

proposta. No entanto, vê-se que as possibilidades de sucesso da investigação são grandes 
tendo em vista o numeroso volume de trabalhos que correspondem aos objetivos do plano de 
pesquisa aqui proposto. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Produção Bibliográfica. PPGE–UFPB. João Pessoa. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

 Iniciado em 2012 o projeto de pesquisa intitulado “Balanço comparativo da produção 

da UFPB I sobre a cidade de João Pessoa” tem o propósito de realizar um levantamento da 

                                                                 
419
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campus de Naviraí (UFMS – CPNV), e graduando do curso Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade 

Federal da Paraíba campus de João Pessoa (UFPB I). aryel_bernardo@hotmail.com 

 
420

 Doutor em Antropologia e Professor do Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba 

campus de João Pessoa (UFPB I). 
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produção docente e discente na Universidade Federal da Paraíba campus de João Pessoa 

(UFPB campus I) entre os anos de 1992 a 2016, sobre a cidade de João Pessoa – PB. Isso para 

que se possam organizar as pesquisas desenvolvidas na UFPB I sobre a cidade de João 

Pessoa, e submeter a uma avaliação crítica da produção, procurando enfatizar temáticas novas 

que podem enriquecer o debate e a pesquisa local sobre a cidade de João Pessoa e a discussão 

sobre o urbano em geral. 

O projeto exposto esta subdividido em quatro planos de trabalho, cada um com foco 

em um centro de ensino, e aqui será apresentado um deles, intitulado “Plano 04: Análise 

compreensiva e histórica do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFPB 

campus I”. 

 Iniciado no final de 2016, esse plano tem por objetivo realizar um levantamento da 

produção docente e discente do PPGE na UFPB campus I entre os anos de 1992 a 2016. Essas 

atividades se justificam pela necessidade e importância de se sistematizar um banco de dados 

sobre essas produções, facilitando futuros estudos e consultas sobre a temática e objeto, 

possibilitando também a preservação da memória institucional do PPGE, bem como, 

consequentemente, realizar um balanço da produção da UFPB I sobre a cidade de João Pessoa 

– PB, traçando e identificando os temas trabalhados, perspectivas teóricas e metodológicas 

utilizadas e análises realizadas sobre o mesmo objeto de investigação, neste caso, 

especificamente sobre o Programa de pós-graduação em educação da UFPB.  

 Embora no plano em questão, a pesquisa e levantamento encontrem-se em seus 

estágios iniciais, este texto tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido dentro do 

plano 04, situado no projeto maior ao qual está englobado, como já mencionado. 

 

2 INCURSÃO AOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS 

 

Nos últimos 20 anos, uma boa parte da produção graduada e pós-graduada da UFPB, 

seja em forma de TCC, PIBIC, PIVIC, PROBEX, seja em forma de dissertações e teses, bem 

como de projetos de pesquisas de professores-pesquisadores, tem se dedicado a esmiuçar o 
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cotidiano da cidade de João Pessoa e de seus habitantes421, tentando responder as mais 

variadas questões que vão desde o crescimento da cidade nos últimos quarenta anos, passando 

pelas políticas públicas para a cidade, os processos de migração, a conformação estratificada 

dos seus habitantes, os hábitos e costumes ligados à religião, ao lazer, à cultura, e ao cotidiano 

dos seus moradores, bem como os diversos processos sociais vistos pelos seus moradores 

como ameaças, medos, ansiedades e processos de humilhação ligados tanto pela violência em 

todos os níveis, quanto por preconceitos ligados a etnias, à sexualidade, a questões 

relacionadas à saúde, à educação, à pobreza, aos processos de exclusão social, entre tantos 

outros aspectos. 

Do mesmo modo, a cidade é entrevista através de aspectos ligados ao passado, e em 

relação ao presente e futuro; tanto em relação ao seu patrimônio material e imaterial, no 

esforço do registro arquitetônico da cidade, e do registro cultural: manifestações culturais 

populares, formas de falar, festas e religiosidade, expressões artísticas, teatro, dança, 

fotografia, cinema, entre outros. Ao mesmo tempo em que a cidade também tem sido 

recortada enquanto objeto de estudo, em temáticas significativas para o entendimento do 

cotidiano de sua população, e de sua construção simbólica cotidiana: através de um debruçar 

sistemático de pesquisas sobre a história dos bairros e de suas praças, e aos diversos 

mapeamentos espaciais e simbólicos que, ao longo dos anos, a cidade, seus bairros, sua 

cultura e patrimônio vêm se modelando, não apenas na questão de reconfigurações espaciais e 

simbólicas, mas também na relação geopolítica e relacional, isto é, diz respeito às disputas de 

poder, de prestigio, tanto quanto de discriminação, entre eles. 

As questões da disputa de poder e dos processos discriminatórios não estão sendo 

estudados, apenas, em relação à cidade enquanto centro metropolitano e capital de estado, 

mas, também, entre bairros, e, internamente, a um próprio bairro. Essas disputas no interior de 

um mesmo bairro são verificadas desde a segmentação discriminatória interna a um bairro, 

                                                                 
421 Para verificação dessa produção sobre a cidade de João Pessoa, basta dar uma olhada rápida nas relações de 

dissertações e teses dos diversos programas de pós-graduação local, bem como nos TCCs produzidos pelos 

diversos cursos de graduação da UFPB campus I nos últimos 20 anos.  
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criando barreiras invisíveis de estratificação social, tanto quanto através de disputas locais, 

entre grupos organizados ou não, ou mesmo entre vizinhos.  

É chegado o momento desse esforço imenso de pesquisa ser analisado 

comparativamente, sistematizado e organizado de forma a gerar um banco de dados profícuo 

a novas pesquisas, bem como de gerar visibilidade aos caminhos traçados pelos pesquisadores 

da UFPB no perscrutar os caminhos teóricos e metodológicos da pesquisa científica para 

compreensão da cidade de João Pessoa, especificamente aqui, sobre o Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba. Esse será o objetivo principal 

desta pesquisa. 

 O programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba teve 

início em julho de 1977, quando ainda estava vinculado ao Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas – CCSA, com curso de Mestrado em Educação, focado na educação de adultos. 

Para tanto, o programa, buscando definir e consolidar sua identidade se questionava sobre 

qual educação de adultos deveria ser priorizado, qual indivíduo adulto necessitava da 

escolarização proposta, e a quem se destinariam os estudos, pesquisas e trabalhos de extensão 

do curso. 

 Desde então o PPGE-UFPB sofreu inúmeras transformações, que vão desde a criação 

de programa de doutorado, a ampliação de linha de pesquisa e grupos de pesquisa, etc. 

 Desta forma, com a intenção de criar um banco de dados sobre o PPGE-UFPB para 

sistematização das informações e futuras análises e comparações, bem como preservação da 

memória de produções realizadas no Programa, bem como, consequentemente, realizar uma 

investigação da produção académica sobre a cidade de João Pessoa, deu-se início ao projeto já 

mencionado. 

As investigações se iniciaram pelo site422 do próprio PPGE, tendo em vista a prévia 

facilidade na coleta das informações já contidas ali. Neste sentido, constatou-se que o 

programa consta com cinco linhas de pesquisa, sendo eles: 1. Educação Popular, 2. História 

                                                                 
422

http://www.ce.ufpb.br/ppge/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
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da Educação, 3. Políticas Educacionais, 4. Processos de Ensino-Aprendizagem, 5. Estudos 

Culturais da Educação, bem como dezessete grupos de pesquisa e quarenta e três professores.  

 Após a organização das informações acima nos debruçamos em coletar as dissertações 

e teses defendidas no PPGE-UFPB cujas informações também estavam contidas no site do 

Programa. No entanto, haviam hospedados no site apenas dissertações e teses situadas entre 

os anos de 2004 a 2009. 

 Nesse primeiro momento o objetivo é o de levantar todas as dissertações e teses do 

programa no recorte 1992 – 2016, para posteriormente enfocarmos aqueles que tratam da 

cidade de João Pessoa. Com isso, as dissertações e teses encontradas no site do PPGE no 

recorte 2004 – 2009 contabilizam-se em 178 dissertações, e 52 teses, melhor expostas no 

quadro abaixo: 

 

Dissertações 

ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nº de defesas 26 23 49 37 13 30 

Teses 

ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nº de defesas -- -- 04 16 20 12 

Tabela 1. Número de dissertações e teses disponíveis no site do PPGE UFPB. 

 

 Dentre o material obtido, dissertações e teses, cujas informações incluíam autor, 

orientador, título, ano de defesa, linha de pesquisa e seus resumos, nos deparamos com o 

seguinte exposto: no site do PPGE com relação às dissertações do ano de 2004 e 2005 não 

estando disponíveis os trabalhos completos em pdf para download. No ano de 2006 os 

trabalhos completos em pdf estão disponíveis, com exceção de três trabalhos, no ano de 2007 

dezenove não possuem o arquivo em pdf, no ano de 2008 dois não estão disponíveis em pdf e 
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em 2009 vinte e quatro não estão disponíveis em pdf. Com relação as teses, no ano de 2006 só 

havia um trabalho que não possuía sua versão completa disponível em pdf, no ano de 2007 

faltavam seis trabalhos, 2008 quatro não possuíam a versão completa em pdf, e em 2009 havia 

apenas uma tese cujo trabalho completo estava disponível para download.  

 Do total de 230 produções coletadas até o momento, (incluindo as que não foram 

encontradas sua versão completa para download), através do site do PPGE fora realizado uma 

busca prévia nos títulos e resumos pelas palavras-chave “João Pessoa” e “Paraíba”, no intuito 

de ter uma noção aproximativa de quantos dos trabalhos coletos até então se enquadraria nos 

requisitos finais apontado no objetivo desse plano de pesquisa, sendo ele a cidade de João 

Pessoa. Incluímos na busca a palavra “Paraíba” por ter em vista que muitos dos estudos que 

tinham todo o estado como foco de investigação, referindo-se ao estado ou as cidades 

paraibanas, podem contem no texto integral alguma abordagem específica sobre a cidade de 

João Pessoa. 

 

 



 
 

Assim, como exposto no gráfico acima, foram encontradas 61 dissertações, e 16 

teses que continham as palavras “João Pessoa” e/ou “Paraíba” no título e/ou no resumo. 

 

3 MEMÓRIA INSTITUCIONAL E PRÓXIMOS PASSOS 

 
[...] desde a mais alta Antiguidade, o homem demonstrou a necessidade de 

conservar sua própria “memória” inicialmente sob a forma oral, depois sob a 

forma de graffiti e desenhos e, enfim, graças a um sistema codificado... A 

memória assim registrada e conservada constituiu e constitui ainda a base de 

toda atividade humana: a existência de um grupo social seria impossível sem 

o registro da memória, ou seja, sem os arquivos (LODOLINI, 1990 apud 

JARDIM, 1995, p. 4). 

 

Se considerarmos a memória como uma capacidade de adquirir, armazenar e 

recuperar certas informações, podemos supor que tal não ocorre apenas com as 

informações registradas no cérebro, mas podemos incluir ai também outros 

mecanismos, como computadores por exemplo. Nesse sentido, independentemente da 

fonte utilizada para se registrar e se recuperar determinadas informações, podemos 

considerar que é um meio de atribuição de significados, que segundo Merlo e Konrad 

(2015), constitui a memória de determinados acontecimentos. 

Sobre os arquivos, (Merlo e Konrad, 2015, p.35 apud Pereira 2011, p.24) 

apontam que: “Visto que os documentos são uma forma de expressão da memória, 

então os arquivos são os detentores da memória individual e coletiva, servindo de 

suporte para a constituição da história das instituições e da identidade de um 

determinado povo”. Nesse sentido, é possível afirmar que os documentos constituem a 

construção de uma memória, neste caso, um conjunto de conhecimento sobre 

determinado assunto, ou seja, uma memória social de um determinado grupo de 

indivíduos, “pode-se dizer então, que a memória da sociedade, registrada nos 

documentos de arquivo formam um patrimônio documental” (Merlo e Konrad, 2015, 

p.35). 

 No entanto, com as atividades realizadas até o momento pôde-se perceber a 

dificuldade em se coletar e organizar as produções realizadas no programa de Pós-

graduação em Educação da UFPB, mesmo tendo se utilizado do material disponível no 

site do PPGE.  

 A falta de algumas das produções em sua versão completa no site dificulta a 

realização da atividade proposta, tendo em vista a necessidade de ter que se buscar esses 
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trabalhos ausentes futuramente em sua versão física, principalmente para aqueles 

trabalhos que possuem as palavras-chave buscadas, mas no qual não possuímos a versão 

completa do trabalho, isso se tais materiais estiverem acessíveis, ou mesmo arquivados, 

forçando-nos a voltar no material já coletado para revisão das informações. 

Indolfo destaca a importância dos documentos e dos registros para a humanidade 

ao afirmar, por exemplo, que 

 

O documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o instrumento de 

base do registro das ações de todas as administrações, ao longo de sua 

produção e utilização, pelas mais diversas sociedades e civilizações, épocas e 

regimes. Entretanto, basta reconhecer que os documentos serviram e servem 

tanto para a comprovação dos direitos e para o exercício do poder, como para 

o registro da memória (INDOLFO, 2007, p. 29). 

 

 Nesse sentido, a disponibilidade desses materiais nos sites dos centros de ensino, 

por exemplo, exercem a função de disseminação de conhecimento e também o de 

preservação da memória institucional dos centros de ensino universitários, que servirão 

também, por exemplo, para a realização de outras pesquisas, como a que aqui se começa 

a desenhar. Como afirma Merlo e Konrad (2015, p.30) “é perceptível a necessidade da 

preservação da documentação armazenada nos arquivos, uma vez que os documentos 

públicos podem e devem ser acessíveis à sociedade”. 

 Nesse sentido, vê-se uma não preocupação com a organização sistemática das 

informações apresentadas no site, bem como várias brechas de informações geradas pela 

não atualização dos dados no site. As dissertações e teses defendidas em anos anteriores 

aos datados no site são, por um lado, compreensíveis sua ausência no formato .pdf tendo 

visto que a obrigatoriedade de uma versão digital de monografias, dissertações e teses 

no momento da defesa é relativamente recente. No entanto, os dados ali contidos 

enceram-se no ano de 2009, deixando assim oito anos de defasagem de informações, ou 

seja, temos o período de 2010 – 2017 sem nenhuma atualização dos trabalhos 

defendidos pelo programa. 
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 Nesse sentido, o trabalho seguinte versará na busca pelas demais dissertações e 

teses defendidas nos anos entre 2009 - 2016 que não se encontravam no site do PPGE, 

bem como as faltantes de arquivo completo em pdf no site nos anos em que já foram 

coletados os primeiros dados, 2004 – 2009. 

Este projeto, por outro lado, ao ter como intuito principal a instauração de um 

banco de dados das pesquisas sobre a cidade de João Pessoa, nos últimos 20 anos do 

PPGE-UFPB, vêm criando esforços para a criação de uma infraestrutura necessária que 

permita a funcionalidade deste banco de dados, centrado, prioritariamente, nas 

pesquisas que tem a cidade de João Pessoa como universo. Este será à base do corpus 

de pesquisa temático que instruirá o banco de dados (BAUER; ARTS, 2011).  

Para cada produção será construída uma Ficha Resumo contendo as informações 

gerais e catalográfica sobre o documento analisado, o assunto tratado, o recorte 

temático, os principais pressupostos e principais hipóteses ou questões relevantes, o 

desenvolvimento do trabalho e principais conclusões, constando também as formas de 

disponibilidade da produção. Cada ficha resumo, por sua vez, será remetida para o 

conjunto de Fichas Unitermos, facilitando a universalização dos dados existentes e a 

rapidez na consulta do material. 

A composição da ficha unitermos parte de uma palavra-chave para cada tema. 

Esta ficha constará as demais fichas disponíveis no banco de dados que permitirão uma 

leitura mais ampla sobre uma determinada questão. Uma única ficha resumo poderá 

constar de várias fichas unitermos, de acordo com os temas trabalhados no documento 

analisado e reunidos no conjunto de palavras-chave predispostas pelas fichas unitermos. 

A ficha unitermos é uma ficha em constante movimento. Tem a finalidade de 

caracterizar um único assunto ou termo, possível de ser trabalhado através dos registros 

das fichas resumo. Uma mesma ficha unitermos poderá conter inúmeras fichas resumos, 

nela agendada. No mapeamento e avaliação da produção do PPGE-UFPB, as fichas 

unitermos terão, entre outras, as seguintes palavras-chave para sua organização: Autor 

(Docente e discente); Título; Linhas de Pesquisa; Tipo de Produção (Tese, dissertação, 
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TCC, Relatórios de Pesquisa, entre outros); Orientação; Instituição: (Cursos de 

graduação e pós, Grupo de Pesquisa, Núcleo, Centro); Publicação (Livros, artigos, anais 

de congresso [resumo, resumo ampliado e trabalhos completos, outros]). A seguir, cada 

ficha unitermos será também organizada em forma de assuntos temáticos principais, 

como por exemplo: Memória; Patrimônio Material; Patrimônio Imaterial; Bairro; 

Conflitos e tensões; Educação especial; Educação de Jovens e adultos; Educação no 

campo; Políticas públicas; Formação de professores, entre outras palavras-chave que 

comporão a ficha unitermos e nela, simultaneamente, as fichas resumo do banco de 

dados. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o objetivo de levantar as produções do PPGE-UFPB sobre a cidade de João 

Pessoa entre os anos de 1992 a 2016, com o intuito central de organizar as pesquisas 

desenvolvidas na UFPB I sobre a cidade de João Pessoa, e submetendo-as a uma 

avaliação crítica, procurando enfatizar temáticas que podem enriquecer o debate e a 

pesquisa local sobre a cidade de João Pessoa e a discussão sobre o urbano em geral 

vemos que muito tem de ser feito.  

No entanto, vê-se que as possibilidades de sucesso da investigação são grandes 

tendo em vista o numeroso volume de trabalhos que correspondem aos objetivos do 

plano de pesquisa aqui proposto.  

Esta é uma pesquisa de longo prazo onde a cada passo nos debruçaremos sobre 

uma atividade que melhor compreenda os objetivos propostos, incluindo a divulgação 

dos resultados por meio de discussões e trabalhos que deem visibilidade à produção 

sobre João Pessoa. 

Esse balanço permitirá ver o volume de produção dos cursos de Pós-graduação 

em Educação da UFPB I como um todo, os grupos mais permanentes e produtivos em 
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seu interior, e os caminhos por eles traçados para a pesquisa sobre a cidade de João 

Pessoa. 

Essa pesquisa também ajudando a entender a cidade de João Pessoa sob o olhar 

da educação, traçando possíveis linhas comparativas para a análise com a produção 

sobre a cidade de João Pessoa na UFPB I como um todo.  

Assim, esperamos poder situar os caminhos de pesquisa e o pessoal envolvido e 

os resultados alcançados, por grupos de pesquisa e cursos de pós-graduação em 

Educação, bem como analisar profunda e criticamente a produção do grupo de pesquisa 

mais atuante do PPGE, permitindo caminhos comparativos, dentro de um quadro geral 

de análise sobre a cidade em foco, tendo o campus I da UFPB como fundo. 
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O TRATAMENTO DA DIVERSIDADE INDÍGENA NUMA ESCOLA 

MUNICIPAL URBANA DO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS 
 

Elda Do Val Haeberlin Marcelino (UFGD)423 

Marta Coelho Castro Troquez (UFGD)424 

 

RESUMO: A partir da Constituição Federal de 1988 os indígenas conseguiram o 

direito à educação diferenciada em escolas indígenas específicas e com a determinação 

da Lei nº 11.645/2008 todas escolas do país devem garantir o estudo da história e 

cultura indígena nos seus currículos. Este trabalho apresenta resultados de pesquisa 

qualitativa, do tipo estudo de caso, que buscou verificar como a diversidade indígena é 

tratada nas propostas e nas práticas pedagógicas de uma escola municipal urbana de 

Ensino Fundamental do município de Dourados-MS que atende alunos indígenas. A 

pesquisa foi realizada a partir de revisão bibliográfica, pesquisa de campo, entrevistas 

abertas, questionários e pesquisa documental. Os resultados nos mostram que a 

diversidade indígena é superficialmente tratada na escola e que esta realidade é 

justificada a partir de um discurso de igualdade o qual não é suficiente onde há a 

necessidade de práticas que atendam às especificidades dos alunos indígenas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Escolar Indígena. Educação Diferenciada. Lei nº 
11.645/2008.  
 

1 INTRODUÇÃO 

Neste artigo, verificamos como é realizado o tratamento da diversidade indígena 

numa escola de Ensino Fundamental, localizada na área urbana do município de 

Dourados-MS, denominada “Escola C”425. 

                                                                 
423

 Acadêmica do curso de Pedagogia/FAED/UFGD. Pesquisadora PIVIC. haeberlin.elda@hotmail.com 
424

 Doutora em Educação (UFMS). Professora Adjunta da FAED/UFGD. Professora Colaboradora do 

Programa de Pós-graduação em Educação da FAED/UFGD. Vice-líder Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Educação, Relações Étnico-Raciais e Formação de Professores . Orientadora da pesquisa PIVIC. 

martatroquez@gmail.com. 
425

 Por questão de ética, não colocaremos o nome da escola. 
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O interesse em investigar como tem sido realizado o processo de escolarização 

no Ensino Fundamental de crianças indígenas em escolas distantes da reserva da cidade 

partiu da constatação de Troquez (2012), ao considerar que há significativa população 

indígena em áreas urbanas e muitos alunos indígenas em escolas não 

específicas/diferenciadas.  

Tal percepção é decorrente da expressiva população indígena presente no 

município, considerada uma das mais numerosas do estado de Mato Grosso do Sul por 

ser formada por três etnias: Caiuás (Kaiowá), Guarani (Ñandeva) e Terena (TROQUEZ, 

2014). É neste contexto então que Troquez (2015) construiu um projeto de pesquisa 

com o intuito de mapear as escolas municipais que atendam alunos indígenas e de 

conhecer a realidade educacional da cidade no que diz respeito ao tratamento da 

diversidade indígena nas salas de aulas. E, mais especificamente, neste trabalho de 

iniciação científica, voltamos o olhar para uma escola urbana em Dourados que atende 

alunos indígenas. 

Para tanto, foi necessário recorrer à revisão bibliográfica para sustentar toda e 

qualquer iniciativa e por meio deste procedimento. A partir das leituras, pudemos 

perceber que os povos indígenas se apropriaram da escola devido às lutas pela garantia 

de direitos de processos de escolarização diferenciados, atribuindo às instituições de 

ensino funções peculiares que atentem para o respeito aos seus valores (BRASIL, 2007, 

p.9).  

Referente às funções peculiares, isto é, às ações diferenciadas nas escolas 

específicas, no parágrafo 2º do artigo 210 da Constituição Federal de 1988, foi 

estabelecido que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de línguas maternas e 

processos próprios da aprendizagem. 

A Lei de Diretrizes e Bases – LDB (1996), para garantir direitos diferenciados à 

educação da população indígena, também destaca em seu artigo 78 que 
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O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 

federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá 

programa integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação 

escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes 

objetivos: 

I – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação 

de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades 
étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; 

II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 

informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade 

nacional e demais sociedades indígenas e não índias. (BRASIL, 1996, 

p.25). 

 

O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI, BRASIL, 

1998) enfatiza uma construção curricular diferenciada, “pautada na dinâmica da 

realidade” educativa vivida por alunos e professores, fazendo-se necessário a inclusão 

de “conteúdos curriculares propriamente indígenas”, considerando que, 

 
[...] o conjunto de saberes e procedimentos culturais produzidos pelas 
sociedades indígenas, poderão constituir-se na parte diversificada do 
conteúdo de aprendizagem e de formação que compõe o currículo. 
São eles, entre outros: língua materna, crenças, memória histórica, 
saberes ligados à identidade étnica, as suas organizações sociais do 
trabalho, às relações humanas e às manifestações artísticas. (BRASIL, 
1999, p. 18). 

 

Portanto, segundo a Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica; e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na 

Educação Básica (BRASIL, 1988, 1996, 2012), entre outros documentos, as populações 

indígenas tem direito a uma educação escolar diferenciada em escolas indígenas 

específicas.  

Considerando a presença de alunos indígenas em escolas urbanas, somos levadas 

a indagar: como tem sido realizado o tratamento da diversidade indígena diante da 

legislação que garante uma educação diferenciada e diante da determinação da Lei nº 
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11.645/2008 que garante a valorização da história e da cultura indígena através de seu 

estudo? A partir desta questão pretendemos apresentar os resultados obtidos da 

verificação das propostas curriculares e práticas pedagógicas da Escola C por meio de 

procedimentos metodológicos de cunho qualitativo.  

 

2 UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Considerando que “a população indígena de Dourados é uma das mais 

numerosas do estado” de Mato Grosso do Sul e que estudos notificam os preconceitos 

vividos por estes alunos devido “à ausência de propostas pedagógicas diferenciadas na 

direção de um tratamento adequado da diversidade nas salas de aulas” (TROQUEZ, 

2015, p. 3), selecionamos, para estudo de caso, uma escola municipal de Ensino 

Fundamental, localizada na região urbana do município de Dourados-MS. 

A expectativa quanto à instituição esteve em encontrá-la preparada em termos de 

gestão, recursos humanos e ações que contemplassem o tratamento da diversidade 

indígena no seu currículo e práticas pedagógicas, assim como o ensino da história e 

cultura indígena condizente com a realidade dos povos indígenas no Brasil, conforme 

determinação da lei nº 11.645/2008. Os dados apresentados são resultados das visitas 

realizadas à unidade educativa por meio de abordagens e entrevistas diretas, diálogos e 

aplicação de questionário a professoras do Ensino Fundamental, com questões sobre 

como abordavam a temática indígena no espaço escolar, o material didático/pedagógico 

utilizado, projetos voltados ao atendimento da lei e formação continuada na perspectiva 

da educação para as relações étnico-raciais e/ou para a implementação da história e 

cultura indígena no currículo escolar.  

É interessante ressaltar que a escola se encontra numa região da cidade, inserida 

no bairro denominado “Vila Índio”. Não encontramos referências bibliográficas sobre a 

história do bairro, temos apenas o conhecimento popular de que o nome está 

relacionado ao número considerável de moradores indígenas em seus arredores. 
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A unidade educativa conta com uma diretora, uma coordenadora e o apoio de 75 

profissionais, professores e funcionários, onde nenhum entre eles é indígena ou domina 

a língua Guarani ou outro idioma étnico. Atualmente, a escola atende 329 alunos, tendo, 

entre estes, nove crianças indígenas, destas, uma está matriculada na Educação Infantil e 

as demais estão no Ensino Fundamental, entre turmas do 1º, 2º, 3º e 5º ano. 

Através da disposição do material impresso do sistema de matrículas da unidade 

fornecido pela secretaria da escola, distribuímos na seguinte tabela todos os alunos 

indígenas para identificar de forma clara alguns aspectos como: idade, sexo, data da 

matrícula e etapa de ensino. 

 

Quadro: Identificação de alunos indígenas 

Aluno Raça Idade Sexo Data Matrícula Etapa de ensino 

Aluno 1 Indígena 5 anos Fem Fev/2017 Pré-escola/Ed. Inf. 

Aluno 2 Indígena 6 anos Fem Fev/2017 1º ano/Ens. Fund. 

Aluno 3 Indígena 6 anos Masc Mai/2017 1º ano/Ens. Fund. 

Aluno 4 Indígena 7 anos Masc Jun/2017 1º ano/Ens. Fund. 

Aluno 5 Indígena 7 anos Masc Fev/2017 1º ano/Ens. Fund. 

Aluno 6 Indígena 7 anos Masc Fev/2017 2º ano/Ens. Fund. 

Aluno 7 Indígena 8 anos Fem Fev/2017 2º ano/Ens. Fund. 

Aluno 8 Indígena 10 anos Masc Mar/2017 3º ano/Ens. Fund. 

Aluno 9 Indígena 13 anos Masc Mar/2017 5º ano/Ens. Fund. 

 

Identificamos então quatro crianças indígenas matriculadas entre as turmas do 

primeiro ano do Ensino Fundamental, duas no segundo ano, uma no terceiro e uma no 

quinto ano. Quando questionamos a secretaria, a coordenação e a diretoria por meio da 

abordagem direta quanto à origem destes alunos, todos de igual modo declararam saber 

que “a maioria” são moradores da região próxima à escola, enquanto “uns e outros” são 
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oriundos da aldeia/reserva indígena da cidade. No entanto, ao solicitarmos a etnia 

(Guarani, Kaiowá ou Terena) dos alunos, nenhuma informação pôde ser dada devido à 

falta de conhecimento desta particularidade das crianças indígenas ali atendidas. 

Reconhecer um indivíduo etnicamente é conhecer e compreender suas 

especificidades socioculturais, isto é, suas diferenças linguísticas, comportamentais, 

religiosas, sociais, culturais e econômicas. Então, precisamos refletir sobre o tratamento 

da diversidade indígena em instituições escolares (com ou sem a presença de alunos 

indígenas) ao se considerar as particularidades ou aspectos étnico-raciais dos povos 

indígenas e dos indivíduos pertencentes a esta diversidade que são atendidos nas 

escolas.  

Referente a isto, obtivemos de uma professora relatos sobre a necessidade de 

conhecer e compreender estes aspectos do aluno indígena, pois a mesma narrou um 

episódio de preconceito, onde uma criança indígena da escola foi insultada por um 

aluno ao ser chamada de “suja”. A professora explicou que foi necessário discorrer com 

sua turma sobre a aparência e condições daquela criança, expondo sua origem e 

circunstância de vida, isto é, sua individualidade, mas a docente ressaltou que esta 

atitude só foi tomada após ter conversado com a mãe do aluno, pois, até então ela 

desconhecia a realidade social da criança indígena. 

A pesquisa baseou-se também na aplicação de questionários aos docentes da 

escola. Das cinco profissionais indicadas pela diretora, apenas duas professoras 

demonstraram interesse e disponibilidade em participar da pesquisa. Precisamos lembrar 

que, certamente, não cabe nesta pesquisa julgar o trabalho desenvolvido na Escola C, 

por isso, através de todos os dados coletados, o intuito foi de verificar como é realizado 

o tratamento da diversidade indígena, sendo assim, no que diz respeito às respostas 

dadas pelas professoras, ambas foram similares. 
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As professoras A e B426 afirmaram não receber orientações da escola para o 

tratamento diferenciado das crianças indígenas. Discorreram apenas sobre a intenção de 

“inserir” e “integrar” “de modo acolhedor” “todas as culturas” e “a cultura indígena”, 

sem enfatizar como e de acordo com quais instruções realizam este atendimento. Ainda 

mencionaram que a única ação voltada à valorização da cultura indígena é a realizada 

no “Dia do Índio” “com alguma atividade”, “ainda de modo não satisfatório” 

(professora A), e que a escola não desenvolve nenhum projeto especial voltado para a 

diversidade cultural indígena, nem mesmo para o atendimento da Lei nº 11.645/2008. 

Neste ponto, quando mencionamos a obrigatoriedade do estudo da história e cultura 

indígena no currículo escolar do Ensino Fundamental, novamente são citadas atividades 

relacionadas ao “Dia do índio”, mas, dessa vez, as duas docentes acrescentam que elas 

são trabalhadas durante o mês em que é celebrado “Dia do Índio” (dia 19 de abril), por 

isso, não consideramos estas ações como um “projeto especial” que atenda às 

determinações da lei. 

Quando questionamos a respeito das atividades desenvolvidas na escola ou na 

sala de aula para a implementação da história e cultura indígena, assim como quais 

materiais didáticos ou pedagógicos eram utilizados e se eles apresentavam conteúdos 

relacionados à temática, a resposta da professora A foi que, na sala de aula, “são 

trabalhados vídeos que mostram a cultura indígena; brincadeiras culturais; jogos” e que 

também são utilizados “livros que abordam o tema, tanto didáticos quanto literários.”, 

no entanto, ela não soube especificá-los, referindo-se à eles apenas como “alguns 

livros”. 

Já a professora B descreveu que são desenvolvidas na sala de aula “atividades 

diversas” para o atendimento da lei e, assim como a sua colega de trabalho, não soube 

dar nome ao material didático usado pela escola, declarando apenas que “alguns livros 

trazem estes conteúdos”, referentes à história e cultura indígena. 

                                                                 
426

 Por questão de ética, não colocaremos os nomes das profes soras. Usaremos letras do alfabeto para 

fazer as referências a elas. 
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Perguntamos também sobre suas respectivas participações em formação 

continuada na perspectiva da Educação para as relações étnico-raciais e/ou para a 

implementação da história e cultura indígena no currículo escolar e ambas confirmaram 

ter participado de “oficinas e palestras” relacionadas à questão abordada, oferecidas por 

professores universitários. 

E, referente às questões quanto ao conhecimento sobre a origem dos alunos 

indígenas da escola, seus comportamentos, suas relações entre colegas, professores e 

funcionários; sobre o processo de aprendizagem e sobre os desafios que a escola e os 

professores enfrentam ao atender estes alunos, bem como das práticas pedagógicas 

diferenciadas para atendê-los, obtivemos as seguintes respostas: 

 

Alguns moram nas aldeias relativamente próximas e outros moram 
aqui nos bairros próximos (na cidade). Os alunos têm bom 
relacionamento, são tratados de forma respeitosa, tanto pelos 
coleguinhas, quanto por professores e funcionários da escola. Acredito 
que o desafio seja inserir estes alunos de uma “forma melhor” tendo 
os materiais pedagógicos que colaborem para isto e também pela 
oferta de formações voltadas para este tema. Há sim práticas 
diferenciadas, porém, são oferecidas para todos os alunos. (Resposta 
da professora A). 
 
Alguns alunos moram na aldeia, outros moram na cidade. Eles têm 
bom relacionamento com os demais alunos e profissionais da escola, 
que busca práticas diferenciadas para atender todas as necessidades 
apresentadas pelos alunos, e não somente pelos indígenas. (Resposta 
da professora B). 

 

Os dados  da pesquisa nos mostram que a diversidade indígena, apesar de estar 

presente no cotidiano da Escola C, através dos alunos indígenas, é tratada com muita 

superficialidade e naturalidade, no sentido de que a evidência da diferença representada 

pelas nove crianças indígenas parece passar desapercebida pela escola. Pouco se 

conhece a respeito delas, tão pouco se ensina sobre o grupo ao qual elas pertencem 

apesar de a lei determinar que os conteúdos ministrados no ensino fundamental incluam 
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e contemplem diversos aspectos da história e da cultura indígena brasileira, conforme a 

lei. 

Art. 1
o
  O art. 26-A da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena. 
§ 1

o
  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação 
da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como 
o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos 
povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 
negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 
história do Brasil. (BRASIL, 2008). 
 

É, sobretudo, devido à negligência nos processos educacionais que o estudo 

histórico das lutas, culturas e contribuições dos povos indígenas no Brasil tem ficado 

preso ao senso comum estereotipado do passado. Assim, suas especificidades são 

ignoradas e são tratados com generalizações e ideias errôneas quanto a suas produções, 

linguagem e estilo de vida. Entendemos que a temática indígena deveria ser trabalhada 

adequadamente a fim de promover o reconhecimento e o respeito às diferenças culturais 

tão presentes na escola, no bairro, na aldeia e nas demais localidades da cidade. Quanto 

a isso, Mancini e Troquez ressaltam que um dos principais veículos geradores destes 

preconceitos, utilizado como objeto de “atuação dos professores na educação escolar” é 

o livro didático (MANCINI; TROQUEZ, 2009, p. 189). 

As representações apresentadas aos alunos acabam sendo superficiais, 

equivocadas e muitas vezes enganadoras. Além disso, muitos profissionais carecem de 

preparo, isto é, de conhecimento e recursos para combater esta realidade. Nas 

bibliotecas escolares, por exemplo, há pouquíssimas obras que têm a figura indígena 

como protagonista, como no caso da instituição em estudo neste artigo. 

Na visita realizada à biblioteca da escola, em busca de literaturas juvenis e 

infanto-juvenis que apresentassem personagens indígenas na condição de protagonistas, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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recebemos a constrangida resposta da professora que disse não ter condições de atender 

à solicitação por ter sido recentemente designada para cuidar da biblioteca. Ressaltamos 

que, na realidade o espaço não se apresentava como tal por encontrar-se num canto 

dentro da sala dos professores, delimitada por um armário e uma mesa e algumas 

prateleiras contendo livros diversificados. Apesar disso, a responsável soube identificar 

uma coletânea de livros informativos/paradidáticos que abordavam a temática e nos 

apresentou. Ela enfatizou que estes não deveriam estar ali, pois foram enviados para 

serem distribuídos aos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, no entanto, 

explicou que esta ação não ocorreu devido à insuficiência de material para a 

quantidades de crianças pertencentes a cada turma da escola. Realizamos então o 

registro do material que dispomos na imagem abaixo: 

 

 

           Foto tirada pela pesquisadora Elda. 

 

Pedimos também a permissão para explorar o acervo na busca de literaturas que 

apresentassem personagens indígenas na condição de protagonistas e a única obra que 

encontramos estava em uma prateleira denominada “somente ilustrações”. Trata-se do 

livro “Abaré”, indicado para crianças do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental pelo 
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), disposto na imagem 

abaixo. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                               Foto tirada pela pesquisadora Elda. 

 

Considerando que “o uso da literatura infantil como prática pedagógica de 

Educação das relações Étnico-Raciais é uma alternativa entre as mais discutidas nas 

pesquisas da área” (SILVA; SOUZA, 2013, p.41), acreditamos que através da literatura 

é possível produzir novos conhecimentos e ampliar os horizontes de ideias e discursos 

escolares sobre a diversidade indígena, explorando os materiais que abordam a temática 

dispostos na biblioteca. No entanto, é preciso que a escola forneça quantidades 

adequadas e diversas de livros que abordem a temática, bem como um espaço 

apropriado para o acesso a estes recursos, além de profissionais qualificados que tenham 

conhecimento e afinidade com o acervo para poder não somente atender, mas também 

sugerir leituras que enriqueçam e transformem as concepções das crianças quanto à 

diversidade cultural e às relações étnico-raciais. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Talvez, antes mesmo de iniciar a vida escolar e lidar com temáticas que abordam 

as diferenças étnicas e culturais, algumas crianças já tenham sentido “medo de índio”, 

de “bugri” e até tendem a defini-los como “sujos”, “pés descalços”, “mortos de fome”, 

“bicho do mato”, dentre outros clichês generalizadores disseminados na sociedade, 

reforçados pela má interpretação e/ou falta de conhecimento ao vê-los pelas ruas da 

cidade em pequenos grupos acompanhados ou não por adultos, vendendo mandioca, 

revirando lixo, pedindo “pão velho” ou “alguma coisa pra dar”, além da carência de 

contato, ou seja, ausência da presença indígena em muitas escolas seja de alunos e/ou 

profissionais. 

É devido a esta representatividade indígena equivocada e preconceituosa, cheia 

de clichês/estereótipos, disseminada por inúmeros livros didáticos que apresentam os 

indígenas como uma categoria única, primitiva, atrasada, aculturada e em um estágio 

civilizatório ultrapassado (MANCINI; TROQUEZ, 2009) e à negligência das 

instituições escolares em cumprir as determinações da lei 11.645/2008 que o desrespeito 

às diferenças culturais perdura em nossa sociedade. 

Apesar dos avanços decorrentes da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 

11.645/2008 que instituiu a obrigatoriedade dos estudos da história e cultura dos povos 

indígenas, nos parece que a diversidade indígena não tem sido tratada como deveria na 

instituição escolar, como vimos na Escola C.  No entanto, 

 

Independente dos inúmeros problemas que a educação enfrenta, não 
podemos deixar de atentar para o poder da escola, enquanto instância 
formadora do educando, principalmente no que diz respeito ao seu 
papel face à diversidade étnica e cultural. (MANCINI, TROQUEZ, 
2009, p. 183). 

 
Assim, sendo a educação um fator determinante na construção e desconstrução 

de saberes, acreditamos que a escola deva assumir um compromisso ético, coerente com 

a realidade, estimulando a reflexão dos alunos para que estes reconheçam a diversidade 

indígena existente, não apenas na instituição, e que a partir daí tornem a desenvolver o 

interesse em conhecê-los sob outras perspectivas além das que já lhes foram inculcadas, 
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pois, o discurso de igualdade para todos não é suficiente onde há a necessidade de 

práticas que atendam às especificidades dos alunos indígenas. Torna-se necessário um 

tratamento adequado da temática e da diferença indígena na escola. 
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A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 

AFIRMATIVAS PARA O ACESSO DA POPULAÇÃO NEGRA NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
Eugenia Portela de Siqueira Marques427- (UFGD) 

Maria Aparecida Pereira dos Santos Ribeiro428- (CRE 8) 

 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo evidenciar a importância das políticas 

afirmativas para o acesso da população negra na educação superior, pontuada nos 
resultados da pesquisa “O fortalecimento da identidade negra no contexto da educação 
superior: um olhar sobre os ingressantes pelo sistema de cotas raciais nos cursos de 

graduação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). A mesma 
demonstrou que as políticas afirmativas em prol da promoção da igualdade racial 

avançaram significativamente nas últimas décadas e a constitucionalidade das cotas 
raciais para o acesso à educação superior alterou o perfil dos ingressantes, 
oportunizando que jovens negros e negras vislumbrem um futuro diferente de seus 

antepassados. A pesquisa revelou  que os sujeitos reconhecem a importância das 
políticas afirmativas para garantir o acesso à educação superior e, também, oportuniza a 

busca da ascensão por meio dos estudos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior. Políticas Afirmativas. Identidade Negra. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo traz resultados da dissertação: “O fortalecimento da identidade 

negra no contexto da educação superior: um olhar sobre os negros ingressantes pelo 

sistema de cotas raciais nos cursos de graduação da UFGD” apresentada no Programa 

de Pós-graduação de Educação da Universidade Federal da Grande Dourados com o 
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objetivo de evidenciar a importância das políticas afirmativas para o acesso da 

população negra na educação superior pontuada nos resultados da pesquisa. 

A adoção de políticas afirmativas voltadas para a população negra fundamenta-

se nos diversos dados de pesquisas e estudos sobre as desigualdades abissais entre 

negros e brancos que permaneceram na sociedade brasileira desde o período pós-

escravidão, conforme identificamos nas pesquisas de Hasenbalg (1979) e Henriques 

(1990), entre outros. Visto que em todos os níveis da educação, verifica-se que a 

desigualdade permanece e que se acentua no ensino médio e superior.  

Ressaltamos que as ações afirmativas no Brasil são adotadas por meio de 

pressões de movimento sociais, em destaque o movimento negro e suas reivindicações 

por condições melhores da população negra no Brasil. Desse modo salientamos que o 

protagonismo do movimento negro é de fundamental importância, visto que sempre 

esteve atuando incansavelmente na busca por reconhecimento e igualdade para a 

população negra.  

Dentre muitas conquistas destacamos a Lei nº 12.711/12, que determinou a 

obrigatoriedade da reserva de vagas nas universidades públicas brasileiras.  

 

2 A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 

AFIRMATIVAS E DA LEI 12.711/12 PARA O ACESSO DA POPULAÇÃO 

NEGRA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

A literatura sobre a implantação de ações afirmativas no Brasil é vasta e aponta 

diferentes aspectos no contexto da efetivação dessas políticas. Entre esses aspectos 

elencamos as desigualdades raciais, a atuação do Movimento Negro e as implicações 

ligadas ao fortalecimento da identidade negra, numa sociedade marcada por ideologias 

etnocêntricas que ignoram as diferenças.  

No contexto das desigualdades raciais, pesquisas da área revelam a ausência 

histórica do Estado brasileiro no que tange à adoção de medidas que garantissem a 

inserção dos negros na sociedade brasileira e a igualdade de direitos. Esse abandono 
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compromete o projeto de construção de um país democrático e com oportunidades para 

todos (PAIXÃO; CARVANO, 2008). As desigualdades afetam os direitos à saúde, 

segurança, moradia, emprego e educação, entre outros. 

A adoção das políticas afirmativas no Brasil, além de buscar a reparação ou 

compensação das desigualdades entre negros e brancos, possibilitou o debate sobre 

racismo e discriminação racial e, também, as reflexões sobre o pertencimento étnico-

racial. O critério raça possui sentidos diferentes nas políticas afirmativas de alguns 

países, diferentemente do que acontece no Brasil, que adotou, nas políticas de cotas para 

o acesso à educação superior, esse critério.  

Ressaltamos que as ações afirmativas no Brasil não ficaram restritas apenas à 

população negra, mas vários momentos foram adotadas políticas afirmativas em prol de 

grupos que se encontravam em desvantagem.  Assim, a adoção de políticas afirmativas 

voltadas para a população negra fundamenta-se nos diversos dados de pesquisas e 

estudos sobre as desigualdades abissais entre negros e brancos que permaneceram na 

sociedade brasileira desde o período pós-escravidão, conforme identificamos nas 

pesquisas de Hasenbalg (1979) e Henriques (1990), entre outros. Visto que em todos os 

níveis da educação, verifica-se que a desigualdade permanece e que se acentua no 

ensino médio e superior. Como mostra o gráfico abaixo: 
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 Gráfico 1 - Distribuição dos brasileiros de 15 a 24 anos de idade que frequentavam a 

escola por raça ou cor, segundo o nível de ensino (%). 

 

    Fonte: IBGE. Censo demográfico 2010. 

 

Nesse contexto, as políticas afirmativas se justificam como uma das medidas que 

podem contribuir para reduzir as desigualdades e garantir direitos. Representam 

mecanismos que possibilitam a inclusão de negros na sociedade brasileira de tal forma 

que possam ter pleno desenvolvimento social, político, cultural, educacional e 

econômico.  

Comungamos com Gomes (2001, p. 6-7) que afirma:  

 

As ações afirmativas consistem em políticas públicas (e também 
privadas) voltadas à concretização do princípio constitucional da 
igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação 
racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. 
Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até 
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mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a combater não 
somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a 
discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. 
De cunho pedagógico e não raramente impregnadas de um caráter de 
exemplaridade, têm como meta, também, o engendramento de 
transformações culturais e sociais relevantes, inculcando nos atores 
sociais a utilidade e a necessidade da observância dos princípios do 
pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio 
humano. 

 

Entre as várias politicas afirmativas destacamos a Lei no 12.711, de 29 de agosto 

de 2012, dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais 

de ensino técnico de nível médio e determina de acordo com o, 

 

Art. 1o As instituições federais de educação superior vinculadas ao 
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para 
ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Parágrafo 
único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 
50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 
oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salários-
mínimos (um salário-mínimo e meio) per capita. 
 

 

As vagas reservadas às cotas (50% do total de vagas da instituição) serão 

subdivididas – metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta 

igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e metade para estudantes de 

escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Em ambos os 

casos, também será levado em conta percentual mínimo, correspondente ao da soma de 

pretos, pardos e indígenas no estado, de acordo com o último censo demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Ressaltamos aqui, dentre as ações afirmativas, o sistema de cotas raciais, 

mecanismo voltado a minimizar a desigualdade racial presente na sociedade brasileira. 

Também destacamos que as políticas não foi um dado e sim uma concretização das lutas 
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e reivindicações do movimento negro desde sempre. Como pontua Ferreira429 em 

entrevista, 

 

o Movimento Negro e não só Movimento Negro, mas os movimentos 
são importantíssimos, pois não há na história dos direitos, dos direitos 
humanos, dos direitos fundamentais, nenhum direito dado. [...] Então 
os movimentos sociais, o Movimento Negro, em particular no Brasil 
foram decisivos. Conseguiram mudar referencias históricas do dia 13 
de maio para o dia 20 de novembro com a data magna da celebração 
da luta e da autoestima negra, de brancos também, enfim, de luta 
contra o racismo. O Movimento Negro foi capaz de colocar na 
constituição o racismo não mais como contravenção, mas como crime 
(FERREIRA, 2016). 

 

O depoimento do entrevistado ratifica o fato de que as conquistas da população 

negra se consolidaram em decorrência das pressões e reivindicações, e que estas devem 

ser contínuas e incansáveis para que se amplie ainda mais a igualdade de oportunidades, 

conforme pondera o entrevistado na fala a seguir:  

 

[...] continuar apostando em que o Brasil ainda não é uma democracia 
racial, mas pode ser. Nós temos elementos de esperança, então o 
movimento, ao mesmo tempo em que denunciar, tem que perceber as 
mudanças e continuar colocando para os diversos partidos as 
discussões sobre a questão racial. O racismo está no centro de tudo 
que é importante para o Brasil. Mesmo os governos que adotam 
políticas de combate ao racismo, ainda o fazem de maneira muito 
tímida, além do fato da falta de orçamento para o desenvolvimento 
dos trabalhos necessários. Temos que continuar apostando na 
democracia, pois mesmo com essa crise de corrupção em que vivemos 
a democracia tem que ter entre nós um valor insubstituível. Enfim, o 
papel do movimento continua sendo ainda de civilizar o Brasil, tornar 
nosso país o mais comprometido possível, uma vez que sem os marcos 
civilizacionais não há respeito às diferenças raciais (FERREIRA, 
2016).  

                                                                 
429

 Eurídio Ben-Hur Ferreira, professor da Universidade Católica Dom Bosco no curso de Direito. 

Formado em Filosofia e Direito com Mestrado em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Atuou 

em vários cargos públicos, foi vereador, deputado estadual e federal. Atualmente é professor universitário 

e coordenador da Escola Superior de Controle Externo (Escoex) do Tribunal de Contas de Mato Grosso 

do Sul. Dados fornecidos pelo entrevistado. A entrevista foi concedida no dia 15 de junho de 2016, nas 

dependências do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).   
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Os depoimentos do entrevistado mostram que o Movimento Negro sempre buscou 

levar denúncias ao poder público e reivindicar deste a igualdade de direitos para a 

população negra.  

Reconhecemos que o Movimento Negro foi um elemento imprescindível no 

processo de reivindicar os direitos e de pressionar os governos para que adotassem 

políticas públicas de promoção da igualdade racial. Nascimento (2007) sinaliza que a 

pressão do Movimento Negro, por meio de denúncias das desigualdades, concretizou as 

políticas afirmativas; as cotas raciais são exemplo dessas conquistas que garantiram o 

acesso da população negra à educação superior, transformando o espaço acadêmico das 

universidades do Brasil.  

Destacamos que, em termos de direitos, a década de 1990 foi profícua para o 

início da implantação das políticas afirmativas. Segundo Jaccoud e Beghin (2002, p. 

67), as ações afirmativas garantem o acesso a grupos discriminados como a população 

negra. A efetividade de programas e ações que tornaram concretas as reivindicações 

ocorreu nos dois mandatos do governo de Luís Inácio Lula da Silva, principalmente no 

campo da educação, com políticas e programas de diversidade e inclusão. No governo 

de Dilma Rousseff, a constitucionalidade das cotas por meio da implantação da Lei 

12.711/12 foi significativa e registrou uma conquista concreta da política educacional. 

As cotas raciais para o acesso à educação superior estão inseridas no bojo da 

implementação das políticas afirmativas que são mais amplas e visam à redução das 

desigualdades econômicas, sociais e educacionais. Na educação superior as cotas 

possibilitaram a inserção da população negra na universidade, pois apesar de representar 

mais de cinquenta por cento da população brasileira, sua presença no campus é 

desproporcional.  

Ao ser questionado sobre a importância das políticas afirmativas, os 

entrevistados responderam:  
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Hoje nós temos as cotas nas universidades e nos concursos públicos. 
Elas são importantes. Por exemplo, eu passei num concurso público 
que não tinha cotas, mas se tivesse cotas eu passaria do mesmo jeito, 
porém numa classificação melhor... Independente das cotas. O negro 
está cognitivamente preparado, só que a questão da cota vai facilitar a 
entrada dele na vaga pública e vai possibilitar que ele, com sua 
presença, torne aquele ambiente predominante branco mais 
diferenciado (Andrey).  
 
Por causa das cotas, sou a primeira da família que está fazendo um 
curso superior; sou um incentivo para meus primos. Quero ser um 
exemplo para eles, para que eles acreditem que também podem. Já os 
escuto dizendo “também quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser 
médico também”. E isso é muito bom para mim, pois infelizmente os 
meus pais e os meus tios não tiveram a oportunidade de cursar uma 
faculdade. E eu, que estou tendo essa oportunidade, vejo que isso 
serve de incentivo para os que estão para entrar na faculdade. Então as 
cotas foram um avanço, principalmente nos cursos mais concorridos, 
para os quais só os brancos tinham oportunidade. (Talita).  
 
Se o trabalho dignifica o homem, na minha concepção, a faculdade 
dignifica o estudante. Então, para mim essa opção de cotas é algo 
importante no nosso País. É um apoio que espero que tenha 
continuidade (Pedro Gustavo).  
 
As políticas afirmativas são de grande importância porque no Brasil as 
pessoas que são pardas e negras são socialmente mais vulneráveis do 
que as brancas. Elas têm mais dificuldades de ingressar na faculdade, 
e as cotas oferecem essa possibilidade (Miguel).  
 
Eu acredito que as políticas afirmativas são muito importantes, pois 
estão valorizando mais os negros (Maria).  
 
Acredito que elas têm permitido aos negros entrarem entrar na 
universidade pública (Eva).  

 

Os depoimentos deixam claro que os acadêmicos reconhecem a importância das 

políticas afirmativas que oportunizam aos grupos historicamente marginalizados ao 

longo do tempo ingressar na educação superior e vislumbrar a possibilidade real de 

ascensão social, de traçar uma história diferente da dos pais e da maioria de seus 

familiares. Já é visível uma pequena mudança no cenário universitário, que ficou clara 
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no relato de Talita: “as cotas foram um avanço, principalmente para os cursos mais 

concorridos, para os quais só brancos tinham a oportunidade”. Conforme pontua Gomes 

(2001, p. 40), as políticas afirmativas têm o papel de correção dos efeitos da 

discriminação praticada no passado com a população negra no Brasil. Marques (2010, p. 

77) afirma que a inclusão social precária do negro no Brasil requer não somente a 

mobilização dos diversos setores da sociedade civil, “mas principalmente a ação do 

Estado, que por intermédio de diferentes políticas públicas, podem reduzir as 

desigualdades no País”. A efetivação dessas políticas, além de reconhecer a diversidade 

étnico-racial da população brasileira, requer que,  

 

[...] se restabeleçam relações entre negros, brancos, índios, asiáticos 
em novos moldes; que se corrijam distorções de tratamento excludente 
dados aos negros; que se encarem os sofrimentos a que têm sido 
submetidos, não como um problema unicamente deles, mas de toda 
sociedade brasileira. (SILVÉRIO 2005, p. 147).  
 
 

Outro aspecto relevante das políticas afirmativas é “a possibilidade de 

reconhecimento e valorização da população negra”, conforme apontou a acadêmica 

(Talita), ou seja, se por uma lado reacendeu o debate sobre o racismo e a discriminação 

racial, por outro, os jovens negros passaram a se identificar como beneficiários dessa 

política e a se autodeclararem pertencentes a um grupo. Isso resultou no aumento da 

população de negros nos Censos do IBGE (2010), conforme apontamos anteriormente, e 

na sua afirmação identitária.  

Os acadêmicos compreendem as políticas afirmativas como mecanismo para a 

redução das desigualdades e a possibilidade real de acesso a cursos que historicamente 

eram reservados à elite, conforme observamos nas respostas do questionário on-line:  

 

Pouco tempo atrás era muito mais difícil uma pessoa negra, oriunda de 
escola pública e sem recursos financeiros, realizar um curso 
universitário numa Universidade Federal.  
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As políticas afirmativas se resumem à proposição de um pouco de 
igualdade.  
 
Nunca entraria numa universidade pública sem cotas para alunos da 
rede pública. 
 
O ensino era muito precário, o que me impossibilitou ter um horizonte 
mais amplo. Pobre não podia fazer Direito, Medicina e Engenharia. 
Isso era considerado coisa de rico, era o que ouvia até dos meus pais. 
No máximo era permitido fazer um curso noturno. Já com as cotas 
estou na universidade, frequentando um curso que antes só a elite 
cursava. 
 
 

Os jovens negros enfrentam dificuldades para terminar o ensino médio, o que 

resulta na presença de pequena parcela deles na educação superior, consequência de 

diferentes gargalos, que vão da exclusão material à baixa qualidade do ensino público e 

à exclusão. As cotas democratizam o acesso à educação superior, mas o problema é 

anterior. De acordo com o INEP (2010), dos universitários que fizeram Enade (Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes) em 2010, apenas 6,13% se declaravam pretos 

ou pardos. Em 2009, o índice foi ainda menor: 5,41%. Além da baixa representatividade 

na maioria dos cursos, os resultados apontam que nos cursos mais concorridos a 

ausência é ainda maior. Nos cursos de Medicina, os pretos e pardos representaram um 

total de 2,66%, na Odontologia, 8%, na Medicina Veterinária, 4,26%, na Farmácia, 

5,02%, no Direito, 5,03%, na Administração, 5,26%), na Psicologia, 5,38%, nas 

Ciências Econômicas, 5,5% (BRASIL, INEP, 2010).  

A Lei das cotas prevê uma revisão em 10 (dez) anos, e a expectativa é de que 

esse cenário de exclusão tenha se reduzido. Daí a importância das Instituições de Ensino 

Superior garantir a implantação de políticas de permanência e de acompanhamento, a 

fim de que o objetivo do texto legal se efetive. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A pesquisa demonstrou que as políticas afirmativas em prol da promoção da 

igualdade racial avançaram significativamente nas últimas décadas e a 

constitucionalidade das cotas raciais para o acesso à educação superior alterou o perfil 

dos ingressantes, oportunizando que jovens negros e negras vislumbrem um futuro 

diferente de seus antepassados. Como descreveu a participante Talita “[...]. Por causa 

das cotas, sou a primeira da família que está fazendo um curso superior; sou um 

incentivo para meus primos, isso é muito bom para mim, pois infelizmente os meus pais 

e os meus tios não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade.”. 

Destacamos que as cotas para educação superior oportuniza a população negra a 

fazer cursos antes realizados pela elite, como revelaram os depoimentos a seguir: “[...] 

as cotas foram um avanço, principalmente nos cursos mais concorridos, para os quais só 

os brancos tinham oportunidade”; “[...] com as cotas estou na universidade, 

frequentando um curso que antes só a elite cursava.”.  

Assim, nas falas, fica evidenciado que os acadêmicos reconhecem a importância 

das políticas afirmativas para garantir o acesso na educação superior e também os 

oportuniza a buscar ascensão por meio dos estudos. 

Concluímos que não foi em vão a luta e as reivindicações do movimento negro 

ao longo de sua história por igualdade de direitos, e inferimos que, a embora se note 

mudanças, a luta por igualdade continua.   
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O TRATAMENTO DA DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DOURADOS 

QUE ATENDEM ALUNOS INDÍGENAS 

 
Marta Coelho Castro Troquez (UFGD)430 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No que diz respeito ao estudo da história e da cultura indígena na escola, torna-

se oportuno destacarmos a pergunta de Bergamaschi e Gomes (2012, p. 54): “[...] por 

que uma lei para obrigar esse estudo? ” 

Segundo estudos de Mancini e Troquez (2009), os estereótipos e os 

preconceitos a respeito dos indígenas foram construídos historicamente e disseminados 

através de práticas cotidianas e escolares, sobretudo, a partir de representações e ideias 

veiculadas por livros didáticos. Estes têm marcado profundamente a maneira como o 

índio tem sido representado na/pela sociedade brasileira. Por conta disto, os índios ainda 

são retratados a partir da recorrência a generalizações e simplificações que os situam no 

passado, como povos “primitivos”, “atrasados” que pararam no tempo, não evoluíram, 

e, em consequência, são negados enquanto parte integrante da população brasileira na 

atualidade.  

Neste contexto, torna-se imprescindível o tratamento adequado da questão 

indígena nas salas de aulas através da proposição de práticas curriculares e pedagógicas 

que atentem para as histórias, para as culturas, para diferenças socioculturais e 

linguísticas dos povos indígenas brasileiros. 

                                                                 
430

 Doutora em Educação (UFMS). Professora Adjunta da FAED/UFGD. Professora Colaboradora do 

Programa de Pós-graduação em Educação da FAED/UFGD. Vice-líder Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Educação, Relações Étnico-Raciais e Formação de Professores . Orientadora da pesquisa PIVIC. 

martatroquez@gmail.com. 
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 Bergamaschi e Gomes (2012) realizaram pesquisa em escolas públicas de 

ensino fundamental das redes estadual e municipal de Porto Alegre, RS, que buscou 

conhecer como está sendo trabalhada a temática indígena nos dias atuais e verificaram 

que “em nenhuma das representações os alunos mostram ter visto imagens nos livros 

que remetem aos povos indígenas na situação social contemporânea”. A pesquisa 

evidenciou a escassez de materiais didáticos disponíveis aos professores para 

trabalharem a temática indígena de forma adequada. Contudo, descreve práticas de 

alguns professores e relacionadas a projetos específicos/oficinas que possibilitaram a 

construção de imagens e/ou representações mais favoráveis em relação aos indígenas. 

Russo e Paladino (2016) realizaram investigação sobre a implementação da lei 

n. 11.645 no estado do Rio de Janeiro. As autoras focalizaram as representações e as 

práticas de professores de escolas municipais e estaduais da região do Grande Rio, a 

respeito da lei e do ensino sobre a realidade dos povos indígenas (p. 897). A pesquisa 

das autoras revelou que, no caso do Rio, “a inclusão da temática indígena deve-se muito 

mais a iniciativas de professores de forma individual do que a uma preocupação 

institucional”. Por conta disto as autoras concluíram que “ainda existe um longo 

caminho para que a lei n. 11.645/2008 seja efetivamente colocada em prática nas 

escolas do estado do Rio de Janeiro” (p. 917). 

Na direção dos estudos citados, também foram realizadas pesquisas em quatro 

escolas de ensino fundamental de Dourados, MS, com o auxílio de acadêmicas de 

Iniciação Científica431 (TROQUEZ, 2015). As pesquisas foram realizadas em escolas 

urbanas que atendiam crianças indígenas432 e tinham como um dos objetivos investigar 

o tratamento dado à temática indígena (história e cultura), no sentido de verificar o 

                                                                 
431

 Acadêmicas do curso de Pedagogia da UFGD: Elisangela dos Santos Carvalho  – Escola X (2016); 

Adeilza Lombardo – escola A (2017); Jacqueline Borlinques Paulo Santana – escola B (2017) Elda Do 

Val Haeberlin Marcelino – escola C (2017). 
432

 Dourados possui uma reserva indígena com uma população em torno de 15.000 indígenas. Na reserva, 

há escolas específicas para a população indígena, contudo, alguns indígenas preferem estudar nas escolas 

da cidade. Muitos destes residem na área urbana (TROQUEZ, 2016). 
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cumprimento do artigo 26 da LDBEN, com redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008. 

Ao nos referirmos às escolas das pesquisas, usaremos as denominações: escola A, 

escola B, escola C e escola X. 

 

2 HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA NAS ESCOLAS 

 

Uma professora da escola A, ao ser questionada sobre a lei n. 11.645/2008, 

demonstrou desconhecimento e alegou ainda que nada do tipo foi desenvolvido na 

escola desde o período que esteve na instituição (desde 2015). Na pesquisa, ficou 

evidenciado que a professora não trabalhava a história e a cultura indígena, apesar de ter 

uma aluna indígena em sala de aula.  

Uma coordenadora entrevistada na escola C a respeito de ações voltadas à 

valorização da cultura indígena, respondeu que não havia projetos especiais voltados 

para a diversidade cultural indígena, que os estudos que a escola faz sobre a cultura 

indígena são aqueles apresentados pelos livros didáticos e na ocasião das comemorações 

do “dia do índio”. 

Na escola C, ao serem questionados a respeito das atividades desenvolvidas na 

escola ou na sala de aula para a implementação da história e cultura indígena, assim 

como quais materiais didáticos ou pedagógicos eram utilizados e se eles apresentavam 

conteúdos relacionados à temática, a resposta de uma professora foi que, na sala de aula, 

“são trabalhados vídeos que mostram a cultura indígena; brincadeiras culturais; jogos” e 

que também são utilizados “livros que abordem o tema, tanto didáticos quanto 

literários.”, no entanto ela não soube especificá-los, referindo-se à eles apenas como 

“alguns livros”. Outra professora descreveu que são desenvolvidas na sala de aula 

“atividades diversas” para o atendimento da lei. Mas, assim como a sua colega de 

trabalho, não soube dar nome ao material didático usado pela escola, declarando apenas 

que “alguns livros trazem estes conteúdos”, referentes à história e cultura indígena. 
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A escola A, faz uso de livros didáticos da coleção Porta Aberta sobre “Ciências 

humanas e da Natureza”, pertencente ao PNLD (2016). Estes livros trazem conteúdos 

sobre famílias indígenas, apresenta aspectos sobre cultura, língua, história e moradias 

diferentes relacionados aos índios que vivem nas aldeias. Contudo, a questão é tratada 

de forma superficial. 

A escola A, assim como as outras escolas, receberam a coleção de cinco livros  

“Outras Histórias... Culturas, Afro-Brasileiras e Indígenas”, da Editora Alvorada, 

destinada a tratar as temáticas da cultura Afro-brasileira e indígena (DIAS, 2012). 

Contudo, os livros estavam no fundo  da sala de leitura que compõe a biblioteca da 

escola A. Segundo a bibliotecária da escola, os alunos e professores não utilizam o 

material. O olhar da pesquisadora sobre o material foi que estes pareciam não terem 

sido manuseados, pois estavam novos. A bibliotecária apontou que há um entendimento 

na escola que os livros da coleção poderão ser aproveitados como material de recorte e 

colagem para atividades dos alunos.  

Na escola C, foram encontrados muitos livros da coleção acima citada numa 

prateleira. Segundo a responsável pelos livros, eles não deveriam estar ali, pois 

deveriam ser distribuídos aos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, contudo a 

distribuição não foi realizada devido à insuficiência de material para todas as crianças. 

Na busca por literaturas que apresentassem personagens indígenas na condição 

de protagonistas, foi encontrado na escola C uma única obra em uma prateleira 

denominada “somente ilustrações”. Trata-se do livro “Abaré”, indicado para crianças do 

1º ao 3º ano do ensino fundamental pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE).  

Na escola A, não foram encontrados livros de literatura com personagens 

indígenas ou específicos sobre a temática indígena. Na escola X, não foi feita 

verificação na biblioteca. 
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Na escola C, foram encontrados alguns livros de literatura infantil e/ou infanto-

juvenil que apresentam personagens negros e indígenas na condição de protagonistas e 

alguns paradidáticos que trazem aspectos sobre a história afro-brasileira e indígena. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À semelhança das pesquisas citadas no início deste trabalho, ficou evidente que 

as escolas pesquisadas em Dourados, MS, não possuem um projeto institucional para o 

trabalho sistemático e adequado do ensino da história e das culturas indígenas.  O que 

acontece são ações esporádicas realizadas por ocasião do “Dia do Índio”. 

No que se refere ao uso de livros específicos sobre a temática, ficou evidente a 

escassez de material à disposição dos professores nas escolas e, ainda, o descaso ou 

pouco uso dos materiais existentes. As escolas utilizam livros do Plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD), dentre os quais alguns trazem conteúdos relacionados à 

temática indígena, mas não são suficientes para tratar a temática de forma adequada.  

Pelo exposto, muito está por ser feito para o cumprimento pleno ou, ao menos, 

satisfatório da Lei. E voltamos à pergunta de Bergamaschi e Gomes (2012, p. 54): “[...] 

por que uma lei para obrigar esse estudo?”.  A resposta curta seria que, o estudo não era 

realizado! As  pesquisas nos mostram que, mesmo com a lei em vigor há quase dez 

anos, o estudo ainda está por ser feito de forma sistemática e adequada. 

Precisamos reivindicar mecanismos de cumprimento da lei. 
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“E TOME POLKA”: MÚSICA E ETNIA SUL-MATO-

GROSSENSE E PARAGUAIA 
 

Geovano Moreira Chaves (Doutorando em História e Culturas Políticas pela UFMG)433 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esta é uma pesquisa em fase de nascimento. Morador do Estado do Mato Grosso 

do Sul há quase um ano, mais precisamente no sul do Estado, na cidade de Naviraí, um 

aspecto da produção cultural desta região do Brasil me deixou maravilhado: a sua 

música, principalmente, a popularmente, ou mesmo vulgarmente (ainda estou 

caminhando na teorização do termo), denominada música “de raiz”. 

Percebi, apenas ouvindo e pesquisando, que este espaço do território brasileiro 

apresenta uma sonoridade que nos toca no que tange ao sentimento de pertencimento a 

algo bem latino-americano, pois as proximidades fronteiriças revelam hibridismos que 

guardam trocas culturais maravilhosas. 

O Estado do Mato Grosso do Sul possui uma característica geográfica bem 

peculiar. Localizado no Centro-Oeste brasileiro, este Estado faz fronteira com dois 

países: Bolívia e Paraguai. Por conta desta especificidade, elementos culturais 

subjacentes as fronteiras entre estes países e o Estado do Mato Grosso do Sul 

propiciaram movimentos de influências recíprocas e mestiçagens que muito 

contribuíram na formação de uma ideia de cultura local. Estas influências me 

despertaram o gosto por uma nova pesquisa acadêmica que se inicia, preliminarmente. 

Portanto, este Grupo de Trabalho abre espaço para o debate sobre as relações 

étnico-raciais, abarcando questões como identidade, práticas e tradições culturais e, a 

partir destas aberturas, este trabalho pode vir a contribuir com análises e interlocuções.  

                                                                 
433
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2 DESENVOLVIMENTO 

Entre os elementos híbridos que a região fronteiriça apresenta, a questão da 

música, sobretudo, aquela considerada popular, é a que escolhemos para dar partida a 

esta pesquisa. Ciente do intenso debate que a noção de música popular provoca, a 

princípio, procuro enfatizar o que entendo pelo termo, em sintonia com a análise de 

outros autores. 

Assim sendo, a expressão popular apresenta um sentido dúbio, pois tanto pode 

ter uma conotação qualitativa, relativa a povo e nação, quanto quantitativa, relativa ao 

uso de algo por um grande número de pessoas. (ULHÔA, 1997). A própria noção de 

popular - que surge enquanto categoria na sociedade ocidental somente no século 

passado e começa a ser utilizada consistentemente no Brasil neste século - vai se 

modificando ao longo do tempo. Inicialmente tinha o sentido de "povo", popular, 

especificando a cultura tradicional das classes populares ou subalternas. (ULHÔA, 

1997). 

No Brasil, a concepção de música popular, até meados deste século, se 

relacionava com a noção de cultura tradicional, pois era musica caracterizada por sua 

transmissão oral e função circunscrita a comunidades ou áreas culturais relativamente 

homogêneas, rurais na maioria. (ULHÔA, 1997). Nestes termos, o conceito de popular 

se opunha ao erudito enquanto tradição letrada e urbana.  

Com a consolidação dos meios de comunicação de massa, as tradições musicais 

orais e comunitárias, onde produtor e consumidor se confundem, passaram a ser 

designadas de música folclórica e o termo música popular passou a distinguir as práticas 

musicais veiculadas pela mídia. (ULHÔA, 1997). 

As diferentes configurações que adquire o segmento da música popular 

brasileira conhecido como sertanejo, nos remetem a matrizes musicais associadas a um 

determinado modo de vida ou a um tipo de sociedade que, na atualidade, praticamente 

desapareceu. (ZAN, 2016). Trata-se do mundo de pequenos sitiantes, de parceiros, de 
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agregados que abrangeu desde o século XVII as regiões de população rarefeita do 

centro-sul do Brasil, mais precisamente no Estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, 

sul de Goiás e sudeste do Mato Grosso do Sul. (ZAN, 2016). Esse tipo humano, 

conhecido como caipira, estava ligado a um modo de vida baseado na pequena produção 

de subsistência. Uma complexa ritualística associada a práticas festivas e religiosas, em 

geral vinculadas ao universo do chamado “catolicismo rústico”, garantia a reprodução 

da sociabilidade dos espaços. Neste contexto, a música era um dos elementos 

fundamentais desse universo. (ZAN, 2016). 

No que se refere a presença da população e cultura paraguaia no Mato Grosso do 

Sul, a maior conexão entre os países resulta de diferentes fatores. Destacam-se a questão 

da Guerra do Paraguai (1864-1870), a exploração no final do século XIX e início do XX 

da erva-mate por parte da Companhia Matte Laranjeira e a migração ocasionada por 

outros diversos fatores, sobretudo, a fuga do regime autoritário de Alfredo Stroesssner, 

entre 1954-1989. (GONÇALVES, 2014). 

Estima-se que aproximadamente 450 mil paraguaios vivem no Estado do Mato 

Grosso do Sul, do total de uma população de 2.500.000 habitantes. Além da densidade 

populacional, a proximidade das fronteiras, a culinária, as mestiçagens, a religiosidade e 

costumes, entre tantos outros aspectos, criam influências mútuas entre os povos destas 

localidades. 

Entre estes fatores, como já dito, este trabalho enfatiza a questão da música. Ou 

seja, o objetivo é compreender as trocas culturais e étnicas perpassadas pelas letras e 

instrumentalidades sonoras do hibridismo musical que marcaram a região fronteiriça. 

Para este momento, destaca-se a composição “Polka Outra Vez”, de Geraldo 

Roca, que ilustra, em partes, o que é entendido quando utilizado a ideia de hibridismo, 

neste caso, propícia a muitas análises e leituras. 
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“POLKA OUTRA VEZ 

Geraldo Roca, 1974. 
 

Trêbado no avião 
Oi lá vou eu centro-oeste 

Perdi a conexão 

Quase fui parar lá em Punta Del Leste 
Chora coração 

Ninguém te proibiu 
E o avião não caiu 

Pois então tô eu de volta 

E tome polka! 
Ai o que é que eu faço guria? 

Vai nesse compasso guria 
Eu digo dim, dim, dim, dim, dim, dim 

Roda em volta de mim que a polca paraguaia é assim 

Ramon Martinez Ortega 
Paraguaio de Asunción 

Comanda o baile esta noite 
O baile então será bom 

Ramon conhece a receita 

não me interessa o tom 
Conta um, dois, três 

E mete bronca mais uma vez 
E tome polka! 

Ai o que é que eu faço guria 

Vai nesse compasso guria 
Eu digo dim, dim..... 

Dança comigo um momento 
Morena Che Ro Raihu 
Eu sei que você é filha 

Do rei do gado zebu 
Me fala de céu azul 

me fala de casamento 
que eu quero esse gado todo 

na minha balança de pagamento 

morena Che Roga Mi 
seu pai ele me conhece 

eu sei que ele diz por aí 
que eu nunca fiz nada que preste 

é mais ele bem sabe que eu morro de rir 
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do jeito que ele se veste 
hipócrita a velha peste 

diz que sentiu minha falta 
e tome polka!” 

 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Geraldo Roca tem uma história de vida bem peculiar. Ele fugiu da perseguição 

do Regime Militar brasileiro nos anos 70 do século passado, deixando o Estado do Rio 

de Janeiro vindo morar no Mato Grosso do Sul. Neste Estado, Geraldo Roca se 

maravilhou com o hibridismo proporcionado pela música da fronteira, e neste ambiente, 

compôs a canção “Polka Outra Vez” que muito diz sobre a influência da música 

paraguaia na música do Mato Grosso do Sul. 

 Além da questão das influências dos ritmos, por meio desta canção também se 

percebe um plano discursivo elucidador, de realidades ditas/interditas. Polka Outra Vez, 

que corresponde a uma música paraguaia mesclada ao ritmo do rock´n´roll apresenta 

ironia e sátira em relação ao histórico que compõe a base econômica do Estado. 

(NEDER, 2014). 

 Isto porque, mesmo dependentes da base econômica do Estado, os moradores 

urbanos veem-se pertencentes a um mundo citadino, buscando conexões com os últimos 

acontecimentos globais. Neste sentido, ao utilizar a referência e a sonoridade a um ritmo 

paraguaio em muitos casos associado ao atraso, ao tradicional e ao rural, essa canção 

expressa a busca de se pensar a modernização da cidade a partir de um reconhecimento 

da situação em que ela se encontra, no caso, sob uma ideia de América Platina Índia, 

promovendo o hibridismo entre polca e rock, onde Geraldo Rocca evidencia um contato 

entre uma realidade subalterna e o mundo globalizado. (NEDER, 2014). 

 Destacam-se também elementos da língua guarani, o baile de Asunción (tão 

decantado na canção “Galopera”), e o ritmo que marca a polca paraguaia. Também a 

questão do agronegócio, tão peculiar ao Estado do Mato Grosso do Sul, é destacado na 
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música. As tensões entre tradição e novos costumes também são destacadas, quando é 

citado o “modo como ele se veste”. 

 Enfim, para este resumo expandido, espero obter análises e debates que possam 

apontar caminhos, críticas, indicações e orientações que possam motivar-me a elaborar 

pesquisas que possam resultar em uma nova atividade de pesquisa. Pelo momento, vale 

levantar algumas informações e testá-las em simpósio, certo de que colaborações neste 

tipo de evento são sempre bem-vindas. 
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O COMPORTAMENTO SEXUAL ENTRE A CASA GRANDE E A 

SENZALA 
 

 
Eliane Sá de Oliveira (UFMS/CPNV)434 

Gisieli de Castro Chaves (UFMS/CPNV)435 
Valdirene de Lourdes Frederichi (UFMS/CPNV)436 

Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)437 

 
RESUMO: Na história do Brasil, a formação do povo brasileiro deriva das práticas 

sexuais entre o sagrado e o profano, entre os desejos e os pecados. O objetivo deste 
estudo é fazer uma análise sócio-histórica e antropológica dos capítulos IV e V, (O 
escravo negro na vida sexual e da família do brasileiro) da obra de Gilberto Freyre, Casa 

Grande e Senzala, em relação à questões étnico-raciais. Analisado pelo prisma de uma 
sociedade agrícola, patriarcal, aristocrática e escravista, o livro traz uma grande 

contribuição histórica sobre a presença do negro e do índio na formação da população 
brasileira, na constituição social, cultural, econômica e política do Brasil, onde a 
aproximação, principalmente entre negros e senhores, tornou-se fator plural para a 

formação das características físicas e de conduta do povo brasileiro. Nesses dois 
capítulos, são apresentadas as influências da cultura negra no quotidiano da família 

brasileira, o avanço de doenças sexualmente transmissíveis, a precocidade de uma vida 
sexual ativa nos meninos, a vida sexual das meninas escravas, abusadas sexualmente, o 
amor físico e as sensações, na excitação do branco pelo escravo, a conduta de padres e 

clérigos na vida sexual dos internos e uma abordagem sobre a mulher negra, em relação 
às suas formas esculturais, seu jeito sensual e seu cheiro provocador. Por meio destes 

dois capítulos, são exposto alguns relatos de convivência do negro e do senhor da casa 
grande, evidenciando os fatores culturais, estéticos e biológicos do povo brasileiro e sua 
formação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Dominação. Estupro. Feminilização. Sifilização. 
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O PAPEL DO NÚCLEO AFRO-BRASILEIRO DE ILHA SOLTEIRA 
(NABISA) NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

 
Igor Micheletto Martins (UNESP-FEIS) 438 

Harryson Júnio Lessa Gonçalves (UNESP-FEIS) 439 
 

RESUMO: O Núcleo Afro-brasileiro de Ilha Solteira (NABISA) é um projeto de 
extensão, vinculado ao Núcleo Negro da UNESP de Pesquisa e Extensão (NUPE), da 
Faculdade de Engenharia, campus de Ilha Solteira. As ações do núcleo tomam como 

base a história africana e afro-brasileira com o intuito de romper as normatividades 
“hegemônicas” e “etnocêntricas” presentes em nossa sociedade visto que os valores 

étnicos, culturais e sociais ligados a África são constituintes do povo brasileiro. O 
projeto de extensão fomenta discussões inerentes às relações étnicos-raciais a partir de 
práticas educativas (formais, não-formais e informais). Tais práticas educativas são 

materializadas por meio de: cine-debates, curso de extensão, eventos culturais, 
elaboração de um documentário, ciclo de palestras e reuniões do grupo de estudo. O 

problema de pesquisa do seguinte estudo é: qual o papel do NABISA na Formação 
Inicial de Professores a partir dos “significados e sentidos” dados por participantes de 
tal grupo?; com o objetivo geral “discutir o papel do NABISA na Formação Inicial de 

Professores a partir dos “significados” e “sentidos” dados por participantes do 
núcleo” e os respectivos objetivos específicos: (i) Caracterizar o NABISA enquanto 

atividade de extensão da UNESP/FEIS; (ii) Destacar as principais legislações que 
preveem a discussão sobre relações étnicos-raciais na Formação Inicial de Professores; 
(iii) Descrever as ações promovidas pelo NABISA que problematizam questões 

relativas ao negro; (iv) Identificar significados e sentidos do núcleo para os seus 
participantes. A presente pesquisa é caracterizada como pesquisa qualitativa, do tipo 

estudo de caso, os procedimentos metodológicos serão divididos em entrevistas 
semiestruturadas e análises documentais do projeto e do relatório de atividades 
desenvolvidas pelo núcleo. As entrevistas realizadas serão analisadas a partir da 

psicologia sócio histórica, por meio dos “significados” e “sentidos”. As análises das 
entrevistas e do referencial teórico estão em andamento, bem como as análises 

documentais do projeto e do relatório de atividades do ano de 2016. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura Africana e Afro-brasileira. Formação de Professores. 

Significados e Sentidos.  
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CLÁSSICOS DA SOCIOLOGIA E REALIDADE 

CONTEMPORÂNEA: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL 
 

Andreza Santos Pinto Gonçalves (UFMS/CPNV)440 

Michelle Laura da Silva (UFMS/CPNV)441 

Regiani Soares de Souza (EE Presidente Médici)442 

Daniel Henrique Lopes (UFMS/CPNV)443 

 

RESUMO: O trabalho tem por objetivo apresentar uma sequência didática 

desenvolvida por bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), do curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Câmpus de Naviraí (CPNV), para as aulas 
de Sociologia com as turmas dos primeiros anos do ensino médio, na Escola Estadual 
Presidente Médici (escola da autoria/integral), em Naviraí/MS. O tema proposto para 

o 3º bimestre, e base para as atividades desenvolvidas, foi “As principais correntes 
teóricas da sociologia clássica e a investigação social”. Diante desta perspectiva, 

foram abordados os principais teóricos da sociologia clássica: Auguste Comte, Émile 
Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Durante a atividade, estruturada em nove aulas, 
os alunos foram estimulados a pensar os conceitos dos clássicos da Sociologia a partir 

de suas realidades, para posteriormente relacioná-los com a teoria elaborada pelos 
respectivos autores. Os recursos didáticos utilizados em sala de aula se concentraram 

em: vídeos, caça-palavras, cruzadinhas, texto jornalístico e elaboração de paródias. 
Após a sequência didática ser aplicada, o grupo avaliou que a mesma foi bem-
sucedida, pois houve interação e entendimento por parte dos alunos acerca do 

conteúdo aplicado. Para os pibidianos, que pesquisaram, planejaram e desenvolveram 
a sequência didática, são de extrema relevância a construção e a troca de saber por 

meio de práticas diversificadas de ensino e aprendizagem. Por vezes, o conteúdo 
disponibilizado para as aulas de Sociologia é muito teórico, de forma que é necessário 
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 Professora da Escola Estadual Presidente Médici – Naviraí/MS. Licenciada em Ciências Sociais –

UEM/Maringá/PR. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, da 

CAPES. souza.re2014@hotmail.com 
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 Professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/CPNV. Doutor em Ciências 
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pensar estratégias didáticas mais lúdicas e interativas, capazes de proporcionar melhor 
compreensão teórica para os alunos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Sociologia. PIBID. Pensadores da Sociologia. 
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A FORMAÇÃO PARA A IGUALDADE RACIAL:  

DA LEI À SALA DE AULA 
 

Andressa Florcena (UFMS/CPTL)444 
Felipe de Lima Silva (UFMS/CPTL)445 

 

RESUMO: A diversidade étnico-racial é um tema que envolve várias nações, durante 
muitas gerações, em especial os brasileiros, devido a nossa miscigenação hereditária. Se 

antes este tema fora debatido de modo superficial na sociedade e na escola, primando 
por um discurso ingênuo de oportunidade para todos e democracia racial, hoje cada vez 

mais temos lutado através das políticas afirmativas para reverter o preconceito e 
desigualdade. Uma das legislações que garantem o espaço e a necessidade para a 
promoção da igualdade racial no interior das escolas é a lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 

2008. Temas até então ausentes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nesse 
contexto, apresentamos resultados parciais de um levantamento feito durante a 

disciplina “Teoria e Prática em Diversidade étnico-racial” desenvolvida no primeiro 
semestre de 2017 no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul no câmpus de Três Lagoas (UFMS/CPTL).  Um dos trabalhos da disciplina foi 

aplicar questionários com pessoas na faixa etária de 15 à 18 anos, 19 à 29 anos e acima 
de 30 anos. O intuito desse questionário foi analisar o modo como a escola tem 

abordado, ao longo das gerações, o preconceito ou a valorização racial, sobretudo com a 
etnia afro-brasileira. Este questionário já havia sido proposto e testado anteriormente, 
visto que possui uma escala psicométrica de avaliação. Participaram respondendo aos 

questionários 75 pessoas de acordo com as faixas etárias estipuladas. Para o momento 
analisamos 28 questionários dos jovens de 15 à 18 anos  e os resultados indicaram que 

para a maior parte ocorre a fase de negação, ou seja, o trabalho desenvolvido na escola 
tende à ser tratado como tabu, e as oportunidades de desenvolver os valores essenciais 
para convivência harmônica em sociedade ficam limitados muitas vezes a datas festivas 

na instituição. Ressaltamos a necessidade de que esta temática seja incluída, de fato, no 
currículo escolar conforme propõe a legislação vigente haja vista que não há como 

negar a influência da matriz africana em todos nós brasileiros, o que não ocorre 
conforme o registro dos estudantes de Ensino Fundamental e Médio. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Diversidade. Preconceito racial. Educação para igualdade. 
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INFÂNCIA E DIVERSIDADE: BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 

NO RESGATE DA CULTURA INDÍGENA E AFRO-BRASILEIRA 
COMO PROJETO DO GRUPO PIBID/PEDAGOGIA 

 
Gabrielle Mansur Araújo (UFMS/CPTL)446 

Profa. Dra. Ione da Silva Cunha Nogueira (UFMS/CPTL)447 
 

RESUMO: Justificativa:  É durante a Educação Infantil que as crianças têm suas 
primeiras experiências que marcarão sua vida, tanto positiva, quanto negativamente. 
São inúmeros os relatos de ações preconceituosas em relação às diferenças individuais, 

referentes à cor e suas caraterísticas, presentes nas instituições educacionais, tanto entre 
crianças, quanto adultos. A valorização das características individuais das crianças 

possibilita o reconhecimento importância da cultura de todos os grupos e da diversidade 
étnico-racial de existente na sociedade, assim, construindo uma identidade própria na 
criança e instruindo-a sobre as questões étnicos-raciais. Objetivos: Nesse sentido, esse 

projeto teve como objetivo colaborar na construção da identidade das crianças da 
Educação Infantil apresentando a diversidade cultural existente, promovendo a 

valorização das diferentes culturas. Metodologia: Para alcançar esse objetivo, as 
questões étnicos-raciais apresentadas foram trabalhadas por meio de rodas de conversa, 
contação de histórias, apresentação de vídeos, construção e apresentação de diversos 

jogos e brincadeiras na turma do Pré I na Escola Municipal Odeir Antônio da Silva do 
município de Três Lagoas/MS pelo grupo do PIBID/Pedagogia da UFMS. 
Resultados: A valorização das características individuais das crianças possibilita o 

reconhecimento da diversidade étnico-racial de existente na sociedade, e contribui com 
o reconhecimento da importância da cultura de todos os grupos. 

  
PALAVRAS-CHAVE: Infância. Diversidade. Educação. Cultura. Brincar. 
 
 

 

 

 

                                                                 
446

 Acadêmica do curso de Pedagogia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – CPTL I; membro 

da equipe do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência (PIBID); 

gabrielle1araujo@gmail.com  
447

 Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista na área de Políticas Públicas e 

Administração da Educação Brasileira; professora Adjunta da UFMS – CPTL I; coordenadora de área do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência (PIBID); ionescn@outlook.com  

mailto:gabrielle1araujo@gmail.com
mailto:ionescn@outlook.com


 

“IX JNE e VII CNCS – Formação de Professores, Identidade Profissional e 

Processos de Ensino/Aprendizagem de Conceitos” – ISSN: 2178-2431, 17 a 21 

de outubro de 2017 – UFMS, Câmpus Naviraí 

 

1113 

 
ABANDONO ESCOLAR NA ADOLESCÊNCIA: PRINCIPAIS 

CAUSAS DE UMA PROBLEMÁTICA FREQUENTE NA 
REALIDADE PERIFÉRICA DE NAVIRAÍ-MS 

 

Michelle Laura da Silva (UFMS/CPNV)448 

Rayanne dos Santos Silva (UFMS/CPNV)449 
Josiane Peres Gonçalves (UFMS/ CPNV)450 

 

RESUMO: A evasão escolar de adolescentes é comum nas escolas brasileiras, 
principalmente no sistema público de ensino, porém o abandono prematuro dos estudos 

nem sempre foi considerado um problema social. Atualmente os estudos na área da 
educação vem dedicando-se a entender e minimizar essa problemática crescente no 
contexto brasileiro. Um levantamento realizado pelo Movimento Todos Pela Educação 

com base por amostragem Domiciliar (PNAD) de 2013, indica que 45,7% dos jovens 
brasileiros não conseguem concluir o ensino médio até os 19 anos. Diante desta 

perspectivas mais abrangente da situação, buscamos investigar o que determina a 
decisão desses jovens ao deixarem o sistema escolar, buscando entender essa realidade 
com adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e cultural, residentes 

de um bairro periférico da cidade de Naviraí-MS. A pesquisa de campo, de natureza 
qualitativa, foi realizada por meio de uma roda de conversa com seis jovens de 15 a 20 

anos que abandonaram a escola. A bibliografia utilizada baseia-se em autores que 
discutem o abandono escolar, suas principais causas e formas de combate a essa 
problemática. Os resultados indicam que a evasão escolar presente na periferia de 

Naviraí contém alguns denominadores comuns encontrados em quase todas as causas de 
abandono relatadas pelos adolescentes, como: falta de compreensão da subjetividade 

dos alunos por parte dos professores, falta de interesse pela escola, visto que não 
atenderia aos anseios e projetos desses adolescentes, dificuldade na aprendizagem, 
reprovação, inserção no mercado de trabalho e até influência de práticas ilegais que 

permeiam a realidade desses bairros, como a criminalidade, as drogas e a violência 
policial. Diante de tais apontamentos, é possível concluir que as causas de evasão 

escolar são muitas, estando relacionadas tanto ao sistema escolar, quanto ao contexto 
social nos quais os adolescentes encontram-se inseridos. A falta de incentivo à educação 
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é notável, a maioria desses jovens não tem referências de pessoas que avançaram nos 
estudos em suas famílias, a vulnerabilidade socioeconômica e as consequências de 

desigualdades presentes em nossa sociedade influencia diretamente na desistência 
escolar por parte desses jovens, assim como a estrutura física e pedagógica 

desmotivadora do sistema escolar brasileiro, ainda presente nos dias de hoje. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes. Abandono Escolar. Problema Social. 
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REFLEXÕES SOBRE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O 

ENSINO MÉDIO COM O TEMA MOVIMENTOS SOCIAIS 

 
Adriano de Pontes Souza (UFMS/CPNV)451 

Estela Sabrina de Freitas (UFMS/CPNV)452 
Camila Ferreira Vital (UFMS/CPNV)453 

Daniel Henrique Lopes (UFMS/ CPNV)454 

 
RESUMO: Este trabalho tem como finalidade apresentar um relato de experiência de 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de 
Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Câmpus de 
Naviraí (CPNV), com as aulas de Sociologia das turmas dos segundos anos do ensino 

médio, da Escola Estadual Presidente Médici, “Escola da Autoria”, em Naviraí-MS. A 
temática trabalhada no 3º bimestre foi sobre Movimentos Sociais. Para a aplicação do 

tema em sala de aula foi desenvolvida uma sequência didática, com fundamentação 
teórica baseada em textos de autores que analisam e debatem sobre os movimentos 
sociais. Na aplicação da sequência e para despertar a curiosidade e interesse dos alunos, 

utilizamos músicas, slides, vídeos e dinâmicas, buscando estimular nos discentes um 
olhar reflexivo para a importância dos movimentos sociais. O trabalho foi bem-

sucedido, pois, ao final do bimestre, os estudantes compreenderam os diversos tipos de 
movimentos sociais e suas práticas, assim conseguindo relacionar com o cotidiano em 
que vivem. Para nós bolsistas o aprendizado prático do oficio de ser professor é algo de 

extrema importância, como elaborar aulas, escolha de métodos, avaliação de resultados 
e também a convivência com os alunos e o ambiente escolar. Todas essas práticas vem 
de forma positiva somar para a nossa formação como futuro docentes. 
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PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Ensino de Sociologia. Movimentos Sociais. 
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INDÚSTRIA CULTURAL E ALUNOS DO TERCEIRO ANO DO 

ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO 
DE NAVIRAÍ-MS 

 
Diego da Silva Moraes (UFMS/CPNV)455 

Mayra Prachedes Queiroz (UFMS/CPNV)456 
Daniel Henrique Lopes (UFMS/CPNV)457 

 
RESUMO: Este trabalho apresenta uma ação desenvolvida pelo Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de Ciências Sociais da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Naviraí, e a Escola Estadual Presidente Médici, do 
Município de Naviraí-MS. A atividade realizada constituiu-se em uma sequência 

didática acerca do tema “Indústria Cultural” no contexto escolar. O público alvo foi 
alunos do terceiro ano do ensino médio, que durante o terceiro bimestre do ano letivo de 
2017 trabalharam com a temática central: Indústria Cultural. De modo a propiciar um 

processo de ensino e aprendizagem satisfatório, foi desenvolvida uma sequência 
didática constituída por sete aulas. Para recursos didáticos foram utilizados vários 

materiais, dentre eles: vídeos, slides com imagens, reportagens jornalísticas, dinâmicas, 
dentre outras, todas relacionadas com especialistas que abordam o tema em questão. Os 
objetivos alcançados com a proposta proporcionaram uma compreensão significativa 

sobre os desafios de desconstruir o senso comum, que estabelece comportamentos cada 
vez mais consumista, promovidos pela alienação das grandes mídias ao divulgarem seus 
produtos e serviços em rádios, TV, internet, dentre outros. Na culminância da 

sequência, os alunos apresentaram diversas atividades sobre a conscientização do 
consumo responsável, demonstrando os resultados positivos que uma ação devidamente 

planejada apresenta para o trabalho em sala de aula. 
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O ENSINO E DIDÁTICA DOS PROFESSORES DA REDE DE 

ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS, AO TRABALHAREM 
COM A TEMÁTICA DA HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA 

 
Diego da Silva Moraes (UFMS/CPNV)458 

Victor Ferri Mauro (UFMS/CPNV)459 

 
RESUMO: Este trabalho vem sendo desenvolvido através de pesquisa de campo com 
professores da rede de ensino do município de Naviraí-MS de escolas públicas e 
privadas que vai desde o ensino fundamental ou médio. A proposta surge da 

necessidade de um acompanhamento mais participativo sobre o processo de inserção da 
temática da História e Cultura Indígena nos currículos escolares de todo o país, 

atendendo a prerrogativa da Lei 11.645/08. Foram entrevistados dez educadores, 
abordando com foco no critério de ter se especializado em formações sobre a temática 
da História e Cultura Indígena. Os resultados coletados permitiram uma melhor 

compreensão sobre as experiências dos professores no contexto escolar do município, 
revelando um quadro de limitações e potencialidades para se trabalhar com o tema da 

realidade indígena brasileira. Outro ponto verificado foram os materiais, métodos e 
abordagens dos quais os educadores se utilizam para obter maior eficiência. Como 
referencial teórico utilizou-se várias pesquisas na temática indígena, bem como estudos 

educacionais que compreendem a formação dos professores. As principais áreas de 
conhecimento utilizadas nesta pesquisa relacionam-se ao campo da Educação, História e 

da Antropologia.    
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“O fim pode ser o 
começo, tudo depende 
da forma como enxerga 

o que está por vir.”  

Klinger Ciríaco, 16 de 
out. 2017 – 05h31min. 


