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Apresentação 

“O real não está no início nem no fim, ele se mostra pra gente 
é no meio da travessia...” João Guimarães Rosa (Grande ser-
tão: veredas)

Sim, mais uma vez chegamos à Vereda – sítio aprazível de 
descanso, lugar onde o caminhante pode renovar suas energias 
após a longa jornada. Deste ponto podemos olhar para trás e en-
xergar o trajeto percorrido e assim constatarmos que chegamos 
ao nosso objetivo:  completamos nossa travessia.

E é com muita satisfação que apresentamos Veredas esco-
lares II: partilhando experiências criativas de ensino e aprendiza-
gem do CEPAE/ UFG, fruto do trabalho docente desenvolvido ao 
longo do ano de 2015 no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 
à Educação da Universidade Federal de Goiás. Este livro é resul-
tado dos sonhos profícuos de uma equipe dedicada, que pensa, 
trabalha, constrói, respira, enfim, educação. 

Este percurso teve como ponto alto, em 2015, dois eventos 
que ocorreram simultaneamente: o II Seminário da Rede Inter-
nacional de Escolas Criativas – RIEC, e o VII Fórum Interna-
cional de Inovação e criatividade – INCREA, que tiveram por 
temática “Os sentidos da escola contemporânea: qual é o papel da 
escola e de seus sujeitos”. 

O II Seminário - RIEC e o VII Fórum INCREA foram or-



ganizados com a colaboração entre vários centros de pesquisa 
que já vêm trocando experiências criativas, sejam eles: a Rede 
Internacional de Escolas Criativas – RIEC; o Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE da Universidade Federal 
de Goiás - UFG; a Universidade Estadual de Goiás - UEG/Cam-
pus Inhumas; a Universidade de Barcelona - UB; a Universidade 
Católica de Brasília - UCB; a Universidade Federal do Tocantins 
- UFT; a Universidade Regional de Blumenau - FURB e o Cen-
tro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE. Com certeza, este 
evento internacional de grandes proporções abriu um espaço de 
troca de saberes e diálogos criativos entre professores, pesquisa-
dores, escolas e redes de pesquisa. 

O Fórum INCREA existe há seis anos, e realmente esta-
beleceu-se como oportunidade de socialização de pesquisas e 
incremento às práticas docentes inovadoras e criativas. O Fó-
rum teve suas quatro primeiras edições realizadas na Univer-
sidade de Barcelona. O primeiro INCREA teve por temática 
a Transdisciplinaridade e Ecoformação na prática: Buscando a 
criatividade e a inovação docente, realizado em 2009; o II IN-
CREA tratou da Formação universitária transdisciplinar e in-
tercultural, realizado em 2010; o III trouxe um diálogo sobre 
A Adversidade como Oportunidade, realizado em 2011; e o IV 
Fórum intitulou-se Adversidade e Escolas Criativas, realizado 
em 2012. O V Fórum Internacional teve por tema Inovação 
Docente e Instituições Criativas e ocorreu no Brasil, em 2013, 
sediado por três cidades, em três ciclos de diálogo complemen-
tares e consecutivos, em Palmas, no Tocantins, e em Salvador e 
Valença, na Bahia. O VI INCREA, com o tema Escolas e Aulas 
Criativas, em 2014, ocorreu em Barcelona. E em 2015 tivemos 
o prazer de receber em Goiânia/Goiás o VII Fórum Internacio-
nal de Inovação e Criatividade - INCREA, um fórum que já se 



tornou uma tradição na discussão, divulgação e promoção de 
práticas educacionais criativas. 

O Seminário e o Fórum tiveram por objetivos: a) criar um 
espaço de diálogo e intercâmbio entre escolas e professores; b) 
compartilhar projetos de ensino e experiências criativas e inova-
doras; c) promover intercâmbio entre escolas, universidades, pro-
fessores e pesquisadores a fim de socializar práticas educativas; 
d) estimular a produção de relatos de experiências de projetos e 
práticas didático-pedagógicas criativas e inovadoras, para publi-
cação nos anais do evento; e) impulsionar projetos de formação 
de professores com indícios complexos, interdisciplinares, trans-
disciplinares e ecoformadores; f) compartilhar projetos signifi-
cativos, criativos e inovadores desenvolvidos por: Laboratórios 
Interdisciplinares de Formação de Educadores - LIFE/ CAPES; 
promover e divulgar o Estágio Curricular, o PIBID, o PIICT/En-
sino Médio, o PROLICEN, o PRODOCENCIA, o PET, Projetos 
financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Goiás - FAPEG, dentre outros; g) identificar, investigar, analisar 
e difundir o potencial criativo e inovador de escolas brasileiras e 
internacionais; h) produzir material para ser utilizado em futu-
ros projetos de pesquisa, extensão e ensino; i) possibilitar a pu-
blicação de anais do evento e livros da RIEC com publicações de 
professores da educação básica e da educação superior.

Com a participação de quase 700 inscritos de vários Es-
tados do Brasil, além de trabalhos e conferencistas da Espanha, 
Bolívia, Cuba e outros países, este evento duplo gerou Anais com 
1736 páginas, e mais de 150 trabalhos apresentados1. Alguns des-
tes, que relatavam as experiências docentes criativas e exitosas 
dos professores do Cepae, deram origem aos textos do presente 
livro Veredas Escolares II: partilhando experiências criativas de 

1 Disponível em: https://cepae.ufg.br/p/11329-riec-2015



ensino e aprendizagem do CEPAE/UFG, com 36 textos divididos 
em 5 capítulos. Nosso objetivo com esta publicação foi abordar as 
etapas da Educação Básica e também a formação docente. Com 
este intuito está dividido em Parte I – Projetos desenvolvidos na 
escola; Parte II – Projetos desenvolvidos educação infantil; Parte 
III – Projetos desenvolvidos no ensino fundamental; Parte IV – 
Projetos desenvolvidos no ensino médio; e Parte V – Projetos 
vinculados à formação de professores, pesquisa e pós-graduação 
stricto sensu; Parte VI - Outras escolas, instituições e pesquisa-
dores.

 Os textos da Parte I versam acerca de experiências vi-
venciadas por toda comunidade cepaneana como os projetos 
Pipoesia, a reorganização da Festa Junina temática no espaço 
escolar e o projeto de Prevenção ao uso de drogas. Tais experiên-
cias demonstram as diversas possibilidades de trazer ao contexto 
escolar oportunidades de conhecer a cultura local, por meio da 
festa junina e, a cultura universal, com as poesias e suas múltiplas 
maneiras de apresentação que envolve professores de todos os 
departamentos do CEPAE. Além disso, na Parte I, o projeto de 
Prevenção ao uso de drogas é um relato do trabalho realizado em 
conjunto com professores e técnicos com descrição e reflexão en-
volvendo familiares e alunos acerca desse tema tão importante. 

Já na parte II são apresentadas experiências dos planos de 
ação desenvolvidos no Departamento de Educação Infantil do 
CEPAE. Os capítulos dessa parte tornam evidente a importância 
da reflexão e da ação nas práticas dos profissionais desse depar-
tamento além da diversidade de elementos que compõe o com-
promisso do brincar e educar tanto nos primeiros meses de vida 
quanto na primeira infância.  

Na parte III é composta por diferentes experiências reali-
zadas tanto na primeira quanto na segunda fase do ensino fun-



damental no CEPAE. São relatos de planos de ensino tanto dis-
ciplinares quanto interdisciplinares demonstrando a diversidade 
de temas e possibilidades de trabalho que se desenvolve dentro 
dos departamentos. Os capítulos que se seguem, na parte IV, são 
projetos igualmente desenvolvidos no Ensino Médio que pos-
suem contribuições de bolsistas do PIBID e também relatos de 
trabalhos de campo. Há também textos que incorporam a lin-
guagem das redes sociais como possibilidade metodológica no 
ensino. 

A antepenúltima parte do livro traz contribuições amplas de 
trabalhos entre professores do CEPAE e outros profissionais, tanto 
da área de ensino quanto de outras áreas. A temática do estágio 
comparece em 2 capítulos, assim como relatos de projetos rela-
cionados a formação de professores. Na penúltima parte da obra 
temas como educação, formação de professores, emancipação, es-
tágio e pós-graduação e na última parte fecham um ciclo comple-
xo de discussões e intercâmbios entre o CEPAE e professores dos 
cursos de graduação da UFG e outras instituições de ensino.

O livro Veredas Escolares II, enfim, é resultado do grande 
intercâmbio entre pesquisadores, professores e intelectuais que 
ocorreu durante o Seminário e o Fórum, quando foi possível 
pensar, discutir e partilhar projetos e metodologias criativas da 
prática docente. E para publicá-lo contamos com o patrocínio da 
LIFE/CAPES/UFG, com o qual o CEPAE foi contemplado por 
meio do Edital CAPES 067/2013. Um dos principais objetivos 
da CAPES ao instituir o Laboratório Interdisciplinar de Forma-
ção de Educadores (LIFE) é justamente o de fornecer às univer-
sidades condições para desenvolver ações que incidam sobre a 
formação docente, realizando atividades que promovam a troca 
de experiências e a ampliação de saberes e conhecimentos neces-
sários ao exercício da docência. 



De fato, a partir da divulgação das experiências pedagó-
gicas relatadas neste livro, será possível demonstrar o que o CE-
PAE tem produzido a partir dos diálogos feitos com os cursos de 
Licenciaturas; da realidade escolar propriamente dita; das pes-
quisas desenvolvidas por seus docentes e das muitas articulações 
que apenas um ambiente que reúne a pesquisa e o chão da escola 
pode promover. Os projetos apresentados no Veredas escolares 
II serão utilizados em cursos de formação de professores a se-
rem ofertados pelo Laboratório Interdisciplinar de Formação de 
Educadores - LIFE/UFG.

Diante das nossas conquistas só cabe aos educadores se-
guir adiante e com maior responsabilidade e afinco, buscando 
novos caminhos a percorrer que cheguem um ensino básico 
mais eficiente, inclusivo, crítico e humano. Apontam no horizon-
te outras veredas a serem alcançadas, que elas se tornem mais 
um patamar no caminho rumo a uma Educação Básica de quali-
dade, de alento aos sonhos vindouros. Parabéns para nossa equi-
pe trans, multi, ultra-disciplinar. Com certeza a travessia é mais 
tranquila se compartilhada com nossos pares, profissionais que 
almejam chegar ao mesmo lugar – em outras veredas escolares. 

Marilza Vanessa Rosa Suanno
Rusvênia Luíza Batista Rodrigues da Silva

Vivianne Fleury de Faria
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Folia de são sebastião, das comunidades 
quilombolas da chapada dos veadeiros- 
go: uma tematização da festa junina no 

cepae/ ufg

Pitias Alves Lobo1

Introdução

As festas populares encontram ressonância de tematização em 
diversas escolas. Sendo, este um constructo para além da mera 

eventualidade. Isso significa a possibilidade de apreensão do real, de 
maneira crítica, criativa e transformadora. Nessa direção, em 2014, 
no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da 
UFG realizou um trabalho com a comunidade escolar, de pedago-
gizar as festas do homem do Campo, rompendo as  imposições da 
indústria cultural. Na contramão dessa história, executamos um tra-
balho com os Quilombolas. Nessa perspectiva, materializamos uma 
proposta de trabalho coletivo, no ano de 2014, que foi a Festa Junina 
da Escola, ao trazer a tradicional Folia de São Sebastião, das comuni-
dades Quilombolas do nordeste de Goiás. Houve uma ação coletiva 
dos sujeitos envolvidos nos preparativos. A postura metodológica 
adotada foi a pesquisa- ação. Os resultados apontam para uma com-
preensão, apreensão e sensibilização dos festeiros, de maneira mais 
esclarecida e crítica. 

Nessa pequena síntese objetivada no artigo, percorreremos o 
risco de provocarmos recortes importantíssimos e ao mesmo tempo 
abrir “mão” de outros, visto a envergadura temática de uma Folia Qui-
lombola. Portanto, priorizamos os aspectos de como a Escola pode 

1 Mestre em Educação pela UFG. Professor de Educação Física do CEPAE / UFG. pitiaslobo@
live.com
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organizar o conhecimento erudito e popular a ser apreendido em sua 
realidade, depois constituímos uma relação dos componentes de uma 
Festa Junina, que tematizou a Folia de São Sebastião da comunida-
de quilombola de Magalhães- Nova Roma/ GO no espaço do CEPAE/ 
UFG. 

Salientamos que é uma apropriação, somente, dentre as outras 
22 comunidades quilombolas catalogadas no estado de Goiás, e, que 
também tem as suas especificidades e nuances a serem pesquisadas de 
igual riqueza. Nesse envolvimento, captamos as principais caracterís-
ticas, desse festejo, como fenômeno da cultura popular de Goiás, para 
logo em seguida desenvolvermos metodologicamente o trato desse 
conhecimento com a realidade da Escola, os preparativos que ante-
cederam o encontro e o vivenciado pela comunidade de alunos, pais, 
professores e visitantes.

Esperamos nos limites e em nossa pequena contribuição esta-
belecermos um nexo de trato do conhecimento escolar com a cultura 
popular e, precisamente, em seus festejos mais expoentes, como a Festa 
Junina.

A Escola como espaço de organização da cultura

Ao relacionarmos com a educação e a maneira como os seres 
humanos a produzem, é necessário que se busque apontar para algu-
mas reflexões segundo Saviani (1995)

[...] o homem necessita produzir continuamente sua pró-
pria existência. Para tanto, em lugar de se adaptar à nature-
za, ele tem que adaptar a natureza a si, isto é, transformá-la. 
E isto é feito pelo trabalho. E o trabalho se instaura a partir 
do momento em que seu agente antecipa mentalmente a fi-
nalidade da ação (p. 19).

E, ainda:
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Para sobreviver o homem necessita extrair da natureza, ati-
va intencionalmente, os meios de sua subsistência. Ao fa-
zer isso ele inicia o processo de transformação da natureza, 
criando um mundo humano (o mundo da cultura) (1995), 
p. 19).

A partir desses apotamentos abordados pelo autor, podemos 
deduzir que uma das atividades inerentes à natureza humana é a capa-
cidade de produzir trabalho, e mais, de pensar a sua prática antes de 
materializa- lá na forma de ação, construindo, assim, o mundo da cul-
tura, expresso em significados e sentidos que condiconam/ determi-
nam dialeticamente comportamentos e atitudes contidas nas relações 
sociais que os homens constroem entre si com o intuito de perpetuar 
a sua existência.

Diante desta constatação, os componentes pertencentes a es-
sência humana são: o Trabalho- forma primeira de humanização do 
homem; a Sociabilidade- capacidade de organização em sociedade; a 
Universalidade- os homens englobados em uma totalidade que envol-
ve as relações sociais; a Consciência- a racionalização de suas ações 
e o portar-se no mundo; a Liberdade- enquanto potencialidade de 
criar e recriar suas próprias condições de existência articulada a uma 
dimensão política (CHAUÍ, 1989), que é a possibilidade histórica de 
emancipação societária dos laços de dominação do modo de produção 
capitalista

Ao partirmos dessas premissas, um outro passo para compre-
endermos a dinamicidade do homem é como ele próprio apreende 
as formas de continuar existindo materialmente, seria entendermos 
a educação como uma prática social que permite a formação de 
significados e sentidos de uma cultura que, em uma sociedade di-
vidida em classes sociais como a brasileira, está permeada de inte-
resses explicitamente econômicos, sociais, políticos, ideológicos e 
culturais.
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A educação é, ao mesmo tempo, um processo cultural indivi-
dual e um fenômeno social. A pedagogia, teoria da educação, 
põe em evidencia o primeiro aspecto da educação e oculta o 
segundo. Mascarando assim a importância social da educa-
ção por trás de seu espírito cultural, a pedagogia desempenha 
um papel ideológico. (CHARLOT, 1979, p. 71).

A constatação que a cultura atua de forma educacional é perme-
ada de uma malha de relações objetivas. Mostra entre outros elementos 
a linha tênue entre sociedade e educação, revelando a ação recíproca 
entre elas, dialeticamente, cujo determinante atua sobre o determina-
do e comparativamente Gay (apud Ruiz, 1996, p. 71) comenta “o indi-
víduo é a cultura escrita em letras minúsculas, e a cultura é o indivíduo 
escrito em letras maiúsculas”.

Ao apontarmos essa dinamicidade do fenômeno educacional 
encontramos possibilidades de diálogo com a pedagogia históri-
co- crítica, desenvolvida por Saviani (2000) no exato momento de 
tratarmos um evento- Festa Junina em sua constituição histórica 
imersa na luta de classes e nas relações entre opressor e oprimido. 
Nessa direção, reconhecemos, no entanto, o hiato a ser percorrido 
por Saviani e o seu grupo na relação Escola e Cultura Popular, pois 
consideramos ser o conhecimento popular um objeto a ser apre-
endido dentro do espaço escolar e não somente o conhecimento 
erudito (SAVIANI, 2000) defendido pelo autor, pelo menos, em sua 
concepção original. 

A superação desta realidade em evidência, a nosso ver, tem am-
plas possibilidades de galgar êxito, quando a estrutura vivenciada pelo 
oprimido, no caso, a comunidade quilombola visitante ao espaço do 
CEPAE/ UFG percebe e reconhece a situação de opressão histórica e 
conjuntural e, no caso, da Escola, quando os escolares vivenciando o 
convívio e a troca de experiências percebem os pontos em comuns e a 
resistência da identidade quilombola, em nome da memória de luta e 
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combate aos expoentes dominantes de uma época e que persistem em 
pleno século XXI. 

A Educação, portanto, pode ser entendida, seguindo essas 
ideias, como forma de humanizar, ou tornar humano os homens em 
sua existência, não sendo indiferentes às atuações em situações con-
cretas. Surge então, no desenvolvimento histórico das formas que os 
próprios homens criaram a instituição Escolar, como espaço do saber 
sistematizado.

Essa Escola e a sua forma de organização vigorante até nossos 
dias tem, desde a sua gênese, uma influência fundamentada no pro-
cesso de produção com a ascensão do sistema capitalista de consumo, 
distribuição, produção e domínio.

Para Aranha (1996) no século XVII, persiste as contradições 
da ruptura do sistema feudal de produção, via processo direcionado 
pelo mercantilismo, o que vai possibilitar a ascensão do sistema capi-
talista, este por sua vez, necessita de um aparato material e imaterial 
para a consolidação da apropriação privada dos meios- de- produção 
(um deles será a escola), de forma à torna-la agência de formação do 
“homem” necessário a consolidação de valores, condutas, pensares e 
atitudes que o levem a afirmação da classe dominante (detentora dos 
meios de produção- a burguesia): o lucro –a reificação do capital sobre 
o trabalho, o acúmulo- a expansão imperialista e a apropriação cada 
vez mais privada , individualista e egocêntrica dos bens materiais e 
culturais produzidos, (independentemente da vontade do dominante) 
coletivamente.

A escola, portanto, torna-se espaço com características e nor-
matizações/ regras, vinculadas a lógica do trabalho alienante, cujo pro-
duto se separa do produtor, fragmentando todo o processo de apre-
ensão e conscientização da natureza material e imaterial do trabalho 
social contido na produção material dos homens.

Antes da dita escolarização, a aprendizagem ocorria diretamen-
te no e com o mundo do trabalho adulto, isto quer dizer que as formas 
de relações educacionais ocorriam preponderantemente via contato 
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social direto entre a população (de diferentes faixas etárias), aspecto 
esse ressaltado nas mediações entre os quilombolas, via aprendizagem 
“Griô”, que é uma pratica educativa cujo o expoente mais experiente 
e/ou líder da tradição passa os seus saberes a outros membros consi-
derados como “guardadores” desse patrimônio imaterial, que essen-
cialmente vinculam-se a um outro tempo- espaço educativos, sem a 
intensificação tecnicista.

Esse aspecto citado ocorre sem as tradicionais hierarquias e se-
riações constituídas para nivelar o aprendizado dos indivíduos. Neste 
instante o modelo educacional tradicional instaurado pela Escola e 
adotado pelas elites dominantes criam formas de controlar, dominar e 
fiscalizar os seres humanos para que pudessem ser mais eficientes, efi-
cazes e produtivos nos meios de produção (fábrica e campo), além de 
rigorosamente esquadrinhados pela burguesia- classe empreendedora. 

A prevalência do espaço da Escola como apreensão da cultura 
na modernidade constituiu, também, entre outros fatores a tematiza-
ção das Festas e festejos populares no seu interior, predominando uma 
caricaturização do homem do campo e as suas manifestações lúdicas. 
A nosso ver, essa dicotomia aparente, ocasionada pelo fetichismo da 
mercadoria (MARX, 1989), coloca a urbanidade em rota de colisão 
com as manifestações do Campo, promovendo a separação, fragmen-
tação e estranhamento. Nesse sentido, é que perspectivamos uma te-
matização da Festa Junina, com um grupo expoente em sua resistência 
e identidade de luta- a comunidade Quilombola de Magalhães/ Nova 
Roma- GO, que iremos tratar no próximo item.

A Folia de São Sebastião das Comunidades Quilombolas da Chapa-
da dos Veadeiros/ GO

A partir de 2014 foi constituída na Universidade Federal de Goi-
ás a Coordenação de Ações Afirmativas (CAF), vinculada a Pró- rei-
toria de Graduação, que tem como outros objetivos: tratar, aprofundar 
e propor uma política para o desenvolvimento das Cotas Sociais, Ra-
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ciais, e, além disso, tematizar as relações de gênero nas possibilidades 
de convergência dos interesses da inclusão do grupo LGBT2. Nesse 
lócus, encontram-se por força de regulamentação interna quilombo-
las e indígenas. A partir disso, elaboramos uma ação de extensão para 
possibilitar uma apreensão com mais consistência e elaboração no CE-
PAE, com o objetivo de superar a mera eventualidade3. 

A folia tem origem nos salões nobres medievais europeus e cor-
respondiam a um certo catolicismo oficial aceito e fomentado pela 
nobreza eclesiástica. Foi trazida ao Brasil, por meio dos jesuítas e, pos-
teriormente, se instaurou como uma forma de representação do cato-
licismo popular captando outras formas não oficiais de ritos e desen-
volvendo o seu próprio sincretismo, inclusive dos afrodescendentes, 
que pela proibição oficializada não poderiam expressar a contento e 
livremente a sua religiosidade. Por isso, as formas sincréticas tinham 
como objetivo manter, aprimorar e velar as praticas populares (PE-
DROZA, 2013). 

Nessa direção, absorvermos a contribuição organizada e media-
da de Pedroza (2013) em sua dissertação de mestrado intitulada “A 
Performance da Folia de São Sebastião: aspectos simbólicos de um ri-
tual na comunidade quilombola Magalhães – GO” e trouxemos para a 
realidade escolar do CEPAE um aprofundamento desse ritual enquan-
to componente da cultura popular, dita de resistência afrodescendente 
e vinculado a experiências do Quilombo em suas praticas de subsistir 
no Campo, que surgiu do ponto de partida, como atesta o autor em

[...] elaborar uma etnografia sobre a Folia de São Sebastião 
da família de Seu Loro e dona Dominga da Comunidade 
Quilombola Magalhães. Isso porque, nas situações rituais, 
os aspectos simbólicos estão mais propensos a se externali-
zarem, apresentando perspectivas e traços dessa alteridade 
do grupo social. (PEDROZA, 2013, p.20).

2 Lesbicas, gays, travestis e transexuais. 
3 Entendida aqui como forma de realização única, isolada e que não se relaciona educativamente 
com a comunidade que a recebe.
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Ao considerarmos essa expressão do grupo social como uma 
condição de entendermos a nossa goianidade, fazemos isso para não 
cairmos no risco de um bairrismo acrítico, mas de situar na história 
das tradições, marcos de resistência, identidade, luta e preservação do 
patrimônio imaterial de um povo, a ser conhecido pelo universo es-
colar. 

A nosso ver, um grande legado está para ser apropriado e que 
não o foi, ainda, pelas cruéis marcas da opressão física, moral, política 
e cultura sofrida pelo povo quilombola. Assim atestamos pelo quase 
desconhecimento dos livros escolares de uma região do nordeste de 
Goiás, banhado pelo maior rio da região o “Rio Paranã”, maior afluente 
do Rio Tocantins, em sua vertente em Goiás, e, que passa pela Chapada 
dos Veadeiros, sendo muito pouco tematizado nas escolas, ou seja, o 
considerado “Goiás baiano” e/ou  “Goiás preto” necessita, nos mar-
cos do século XXI ser redescoberto como riqueza estética educacional, 
apontando assim, para a constatação de um preconceito cultural, visto 
a prevalência dos “contos goianos” e poesia expressarem o “Rio Ara-
guaia” como expoente cultural do Estado4.

Fazemos uma defesa contra as formas pejorativas, que são tra-
tados determinados conteúdos escolares, por serem considerados 
“não essenciais” e centrais na formação escolarizada. Nesse sentido, 
para nós, não existe a neutralidade curricular, mas um corpo de vi-
sões de homem, mundo e sociedade a serem desenvolvidos por olhares 
de classe, gênero, raça e etnia, que irão se compor enquanto currícu-
lo escolar a partir de determinantes institucionais, oficias e ocultos. 
(APPLE, 1995)

Aspectos importantes da Folia merecem ser destacados em sua 
ritualidade, o primeiro deles é a própria hierarquia existente no rito, 

4 Deixamos claro que todas as riquezas turísticas, culturais e estéticas de uma região devem ser 
tematizadas, assim como, o valoroso Rio Araguaia, o que ressaltamos aqui, é uma lacuna, ainda, 
imensa a ser explorada na vertente do nordeste goiano, considerada a região mais carente de 
recursos materiais e de uma política pública educacional e cultural mais consistente e que passa 
por terras quilombolas.
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permeado pelas condições de dar, receber e retribuir a uma família que 
recebe a devoção a “São Sebastião” o seu baluarte. Isso é determinado 
pelo chefe da Folia, como a apropriação Griô, que apesar do chamado 
a urbanidade- sentido de mudar –se do Campo para a cidade (o que 
dificuldade, por vezes, o encontro dos foliões) irão resistir e realizar a 
Folia que já dura a mais de 50 anos.

Dentro do cenário ritualístico e de sua perfomance aparecem as 
danças, as cantorias, as rezas e os emblemas de uma atividade cultural 
sincrética, cuja a linguagem corporal expressa aquilo, que a oralidade 
se “perdeu”, atestando os marcas do corpo de luta e resistência ritual. 
Basicamente são seis atos de um giro (tempo que percorrem os Foliões 
nas casas da comunidade para passar a bandeira de São Sebastião5) 
nos dez dias do festejo, que vai de 9 à 19 de julho, que são: Canto para 
a casa do dono; Bendito de mesa; a Sussa; a Curraleira; o Agasalho e o 
Canto de despedida, todos liderados pelo Alfere (hierarquia máxima 
da Folia- que carrega a bandeira). (PEDROZA, 2013). 

Todos os seis atos foram apresentados na Festa Junina, com as 
suas adaptações. E descreveremos, aqui, de forma sintética, conforme 
Pedroza (2013) as partes rituais. O primeiro deles, O canto para a casa 
do dono é uma saudação a residência da comunidade receptora, os Fo-
liões, geralmente, chegam a cavalo (aspecto esse, realizado na Escola), 
o segundo é o Bendito de mesa, reza cantada e expressa a gratidão do 
alimento oferecido. No terceiro ato, é a Sussa- dança singular e particu-
lar da Comunidade Quilombola, expressa ritualisticamente a alegria, 
a devoção e a gratidão dos devotantes tendo forte influência do povo 
Kalunga6 em toda a região. O quarto ato, é a Curraleira- são inter-
cruzados os foliões brincantes dançando, tocando e cantando músicas 
típicas da Folia e da realidade local. O quinto ato, o Agasalho- segue a 
performance de cantar para a entrada do “Santo” na casa, acolhendo-o 
na família. O sexto, e último, o Canto da despedida- é um agradeci-
mento cantado ao receptor da Folia.

5 A bandeira tem uma característica polissêmica, com vários sentidos e significados aglutinados.
6  Povoado que tem habita a região da Chapada dos Veadeiros em Goiás.
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Destacamos a grandiosa musicalidade rimada e articulada com 
a pratica social da Comunidade. Isso reflete um esteio de continuidade 
da tradição dentro de um catolicismo popular, que independentemen-
te, de outras religiosidades, concentra um dos sustentáculos da Cultu-
ra Popular da Chapada dos Veadeiros- GO.

No próximo item iremos tecer comentários sobre as adaptações 
desse cenário ao adentrar no espaço escolar do CEPAE, assim como, a 
organização metodológica do Evento.

A organização metodológica do Evento

Consideramos, não é pouco frizarmos isso, a Escola como um 
espaço e papel social importantes. Contudo, antes mesmo do processo 
escolarizante, os seres humanos já trazem uma gama de informações, 
aprendizagens e interesses provenientes de sua inserção na realidade 
social. Esse saber é intitulado por Saviani (1995) de saber popular e 
por Moysés (2000), de conceitos expontâneos. Podemos, falar nesse 
momento, que existe uma Educação Popular, riquíssima em conheci-
mento também (FREIRE, 1987). Porém, não sistematizada pelo lócus 
moderno da socialização do saber sistematizado- a escola.

Nessa direção concordamos com Gramsci (1985, p. 130)

A escola, mediante o que ensina, luta contra o folclore, contra 
todas as sedimentações tradicionais de concepções do mun-
do, a fim de difundir uma concepção mais moderna cujos 
elementos primitivos e fundamentais são dados pela apren-
dizagem da existência de leis naturais como algo objetivo re-
belde, às quais é preciso adaptar-se para dominá- las, bem 
como de leis civis e estatais que são produtos de uma ativi-
dade humana estabelecida pelo homem e podem ser por ele 
modificadas visando o seu desenvolvimento coletivo.

Elegemos, nesse sentido, algumas problematizações que foram 
desenvolvidas no CEPAE, a primeira delas provém do  questionamen-
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to, da concepção da escola laica. O porque promovermos um evento de 
magnitude religiosa? De inicio, compreendemos essa dimensão, imer-
sa nas características de uma cultura popular, que elegeu significados e 
condutas extra- religião. Pois, conferem um aspecto de tradições, que 
ultrapassaram as características de Festa para devotantes, pois instituiu 
uma articulação com o conjunto das lutas pela identidade de um povo. 
Nessa direção, entendemos a primordial  e necessário apreensão da te-
matização proposta, que foi a “Afrodecedencia, quilombolas e festejos” 
realizada pela Escola.

Durante o mês junino fizemos uma serie de intervenções, den-
tro da experiência da 1ª Fase do Ensino Fundamental, no ano de 2014. 
Afim de, de preparar a comunidade escolar para receber um outra co-
munidade – A Quilombola. Nesse sentido, com o conjunto dos profes-
sores foram ressaltados o conceito de Quilombo; O porque dos Qui-
lombos?; A resistência negra contra a opressão; As festas e brincadeiras 
negras e camponesas que influenciaram a cultura popular brasileira. 

A percepção desenvolvida pelos escolares via mediação pedagó-
gica, foi a de que os Quilombos eram espaços da pequena agricultura 
agrária e de subsistência, por isso, teriam de resistir aos ditames de 
uma época e na conjuntura atual contra o preconceito. De maneira ge-
ral, as crianças tiveram uma boa receptividade, devido as intervenções 
pedagógicas escalonadas para o esclarecimento do que seria a temati-
zação da Festa Junina do CEPAE no ano de 2014.

O planejamento seguiu reuniões periódicas a dois meses antes 
da Festa, com o assento garantido a todos os representantes de turma, 
professores componentes do projeto de extensão, dos representantes 
dos pais e outros interessados. Nessa perspectiva o fator de acolhimen-
to foi uma das principais conquistas, a nosso ver, pois possibilitou a 
abertura da vivência de novas experiências pela comunidade presente. 
Um dos princípios assegurados foi a gratuidade da entrada na Festa e 
só as comidas e bebidas, a preços populares e acessíveis, poderiam ser 
comercializadas para o bônus de cada série da Escola. A constituição 
de uma Festa Comunitária e não mercadológica, a nosso ver, foi uma 
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tônica educativa e diferencial da maioria das Festas, constatadas, pelo 
breve estudo, aqui em Goiânia-GO.

Foram desenvolvidas tarefas desde a organização das barra-
quinhas, inclusive, com a barraquinha quilombola7. Para além, disso 
foram realizados os ensaios das tradicionais Quadrilhas e a presen-
ça de cantores populares para, no dia, entre um ato e outro da Folia 
incrementaram outros interesses culturais. Foi realizado, também, o 
Festival Gastronômico Junino, com ampla participação e interesse das 
famílias, além, posteriormente, do registro e exposição fotográfica ela-
borada pelo Profº Renato Sardinha. 

As turmas da Educação Infantil8, 2ª Fase do Ensino Fundamen-
tal e Médio tiveram as suas especificidades asseguradas, mas atesta-
ram, também, uma necessidade de trato com o esse conhecimento por 
um período mais específico e prolongado.

Considerações Finais

Avaliamos ter sido o Evento uma oportunidade singular de tro-
cas de saberes, conhecimentos e tematizações da cultural popular na 
Escola, entendendo o CEPAE, como lócus de experimentos, que de-
senvolve desde a Educação Infantil ao Ensino Médio a articulação do 
ensino, pesquisa e extensão e prolonga-se na formação de professores, 
com a materialização do Mestrado em Ensino na Educação Básica, da 
própria unidade da UFG.

Salientamos, aqui, o apoio logístico consolidado pela reitoria da 
UFG, nas questões do transporte da Comunidade Quilombola, a hos-
pedagem nas mediações do próprio Campus da UFG e a alimentação 
asseguradas por dois dias.

Pedagogicamente, temos muito a avançar, pois apesar da tema-

7 A comunidade quilombola distante a mais ou menos 500 Km de Goiânia, trouxe os seus 
artefatos e comidas típicas que foram comercializadas a preços populares durante a Festa Junina.
8 A Educação Infantil teve uma organização própria, mas que seguiu uma plataforma temática 
vinculada ao Evento, sendo uma das mais expressivas barraquinhas e espaços de brincadeiras e 
convívio da comunidade escolar dentro da Festa Junina.
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tização antecipada, as resistências e a inquietude da atual juventude 
(espaço a ser estudado e conhecido, por seus diversos interesses con-
vergentes e divergentes). Precisamos aprimorar os instrumentos da 
nossa própria qualificação no trato com esse público. Foi notório um 
certo desconforto quando conteúdos provenientes da indústria cul-
tural (ADORNO, 2012) massificada foram postos em rota de colisão 
com os pressupostos teórico- metodológicos para o resgate, afirmação 
identitária e a recuperação da história de luta no Campo, promovida 
pelo povo quilombola e da Cultura Popular em Goiás. 

Essas seriam algumas considerações a serem verificadas e am-
pliadas no decorrer dos próximos eventos no CEPAE.

Obs.: Ver anexo ao final do livro
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Projeto circula e sua rotação pelo 
ensino, pesquisa e extensão no Cepae

Célia Sebastiana Silva1 

Introdução

Este trabalho pretende apresentar o CIRCULA, um projeto peda-
gógico e de extensão que envolve toda a comunidade escolar do 

CEPAE, bem como outros segmentos da Instituição UFG e da socie-
dade em geral. Sua ênfase é a tríade ciência, cultura e arte. Segundo 
Alfredo Bosi (2003), quando se trata de cultura brasileira, há quem 
pretenda uma unidade, uma coesão de onde se quer extrair a expressão 
de uma identidade nacional. Ocorre, porém, que não há nela uma ho-
mogeneidade e, nesses tempos de intensificação da cultura de massa, 
parece haver uma tão grande multiplicidade de manifestações cultu-
rais em nosso país que quase se chega à jocosa expressão geleia geral. 
Mas, se nos deslocamos para a condição de analistas, intérpretes e até 
mesmo de criadores da cultura, é possível perceber uma pluralidade 
que remete a estruturas sociais diferenciadas. A proposta do trabalho 
que ora se apresenta é a de mostrar como o projeto CIRCULA propõe 
deslocar o ângulo de visão dos alunos e dos demais participantes desse 
projeto da condição de meros espectadores para o de quem assume 
o primeiro plano e analisa, interpreta, expressa, critica, constrói, pro-
duz conhecimento, arte, cultura, no sentido mais pleno da percepção 
dessa pluralidade. Entendida como um fazer, como qualquer atividade 
humana conduzida regularmente a um fim, o que se entende por arte, 
conforme aqui se apresenta como proposta para finalizar e apresentar 
os resultados dos trabalhos pedagógicos desenvolvidos ao longo do 
ano letivo do CEPAE, pode abarcar todas as áreas do conhecimento, 

1. Doutora em Literatura Brasileira pela UNB. Professora de Língua Portuguesa do CEPAE/UFG. 
celia.ufg@hotmail.com
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da matemática à filosofia, da literatura à física, de tal modo que envol-
ve, indiscriminadamente, toda a comunidade escolar. Espera-se, com 
a realização do projeto, que, sobretudo, os alunos do CEPAE possam 
desenvolver suas habilidades investigativa, crítica, artística e cultural, 
por meio de suas práticas e que, assim, tenham potencializada a for-
mação estética e ética. 

Fundamentos 

Para Adorno (1995), a educação só tem sentido verdadeiramen-
te quando dirigida a uma autorreflexão crítica e, assim direcionada, ela 
deve criar condições para o processo de formação e emancipação dos 
indivíduos, possibilitando-lhes, socialmente, a conquista da autono-
mia. Associa, para tanto, o conceito de emancipação à conscientização 
e racionalidade e afirma que, para além de preparar os homens para 
se adaptarem ao mundo e produzir pessoas bem ajustadas, ela precisa 
também fortalecer a resistência. Reconhece, no entanto, que nem sem-
pre é fácil lidar com essa tarefa ambígua. De todo modo, interessa-nos 
aqui a proposta da educação como possibilidade de formar homens 
autônomos, emancipados, libertos de sua “autoinculpável menorida-
de”, para usar um termo em que Adorno (1995) se remete a Kant.

É reconhecendo esse papel da educação que se faz necessário re-
pensar o papel da escola em um tempo e um espaço que se impõem ao 
jovem como uma grande “sala de aula sem paredes” (McLuhan, 2000), 
em que todo o ambiente urbano torna-se agressivamente pedagógi-
co. A escola, nesse contexto, e como invenção histórica que é, pode 
fadar-se ao ocaso ou desaparecer por uma “morte tranquila” (MASS-
CHELEIN & SIMONS, 2013,p. 10), mas, justamente por essa condi-
ção, também pode ser reinventada. Conforme Masschelein & Simons 
(2013, p.11), “reinventar a escola se resume a encontrar formas con-
cretas no mundo de hoje para fornecer “tempo livre”1 e para reunir os 
jovens em torno de uma “coisa” comum”. A pergunta mais desafiadora 
é: o que seria essa “coisa comum”?
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O projeto CIRCULA, que aqui se apresenta, pode, ao longo de 
sua efetivação, em alguma medida, delinear-se como uma possibili-
dade dessa “coisa comum” e como uma possibilidade de reinvenção 
da escola e de afirmação da autonomia e da emancipação do sujeito, 
à medida que propõe uma ênfase na tríade ciência-cultura e arte. O 
produzir conhecimento em vez de usar o já pronto; o investir na edu-
cação estética e na educação dos sentidos por meio da poiesis (fazer); 
o dar acesso aos códigos de produção e de apreciação artísticas; a fa-
miliarização, o reconhecimento e a valorização da cultura popular são 
condições que, proporcionadas aos alunos, podem filiar a escola a essa 
condição de reinvenção e de inserção em um processo mais amplo de 
emancipação, humanização e afinamento dos sentidos daqueles que 
nela estão envolvidos. 

O CEPAE é uma unidade da Universidade Federal de Goiás, que, 
ao contrário de outras escolas, principalmente privadas, não discrimina 
os alunos pelos antecedentes, pelo “talento” natural, pela aptidão, pelas 
condições econômicas, sociais e culturais, mas oferece as mesmas con-
dições para que estes possam potencializar e ressignificar os vários am-
bientes de aprendizagem encontrados para além dos muros da escola. 

Aparentemente na contramão desse ambiente externo agressi-
vamente pedagógico, a cultura, a arte e a ciência na escola podem ofe-
recer-se ao aluno e ao professor como possibilidade transformadora. 
Entendida como um fazer, como qualquer atividade humana conduzi-
da regularmente a um fim, a concepção sobre arte é aqui apresentada 
em seu sentido mais amplo e, por isso, como elemento unificador das 
atividades a serem apresentadas pelos alunos do CEPAE no projeto 
ora apresentado. Desse modo, pode envolver áreas diversas do conhe-
cimento, da matemática à história, da química à filosofia, da literatura 
à física, de maneira que, indiscriminadamente, toda a comunidade es-
colar possa estar envolvida. Afinal, como afirma Bosi (2003), arte é um 
movimento que arranca o ser do não ser, a forma do amorfo, o ato da 
potência, o cosmos do caos. E, desse modo, é construção, como tam-
bém é conhecimento e é expressão. 
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 O projeto CIRCULA, cuja denominação se justifica porque 
constitui a sigla Ciência, Cultura e Arte (com o acréscimo de um r) 
e porque traduz a ideia de movimento, de circulação, de rotação, de 
ação múltipla e contínua no tempo e no espaço, objetiva, fundamen-
talmente, desenvolver as potencialidades investigativa, crítica, artística 
e cultural dos alunos do CEPAE, bem como despertar o senso estético, 
ético e crítico dos envolvidos nos processos de criação/recriação/pro-
dução das artes e das ciências. E ainda: sensibilizar para a recepção e 
a exploração da obra de arte em todas as suas manifestações; valorizar 
a pluralidade de manifestações culturais e artísticas do Brasil e de ou-
tros países e reconhecer e valorizar as especificidades e a identidade da 
cultura popular. No âmbito da Universidade, abrange o tripé ensino, 
pesquisa e extensão, à medida que resulta de trabalhos pedagógicos – e 
de pesquisa, inclusive - desenvolvidos em sala de aula; que se compro-
mete com a produção e a divulgação do conhecimento e que envolve 
a comunidade universitária e a comunidade em geral, principalmente, 
àquela mais ligada à educação – como outras instituições escolares - e 
à família dos alunos. 

Procedimentos e ações

O projeto CIRCULA prevê uma série de ações que visem à pro-
moção de bens culturais, à formação acadêmica e científica e à produ-
ção de arte e de cultura. Para a execução desse projeto, há atividades 
desenvolvidas ao longo de todo o ano letivo, em diferentes momentos, 
dentro e fora da sala de aula, nas diferentes disciplinas. Nesse sentido, 
foi incluída, além de arte e cultura, a ciência para que nenhuma área 
de conhecimento fique excluída. Nas edições anteriores (2013 e 2014), 
a atividade principal do projeto foi a I e II Mostra de ciência, cultura e 
arte, que ocorreu nos três últimos dias do ano letivo. Ocorreram ofi-
cinas, ministradas por professores, ex-alunos do CEPAE, artistas de 
várias modalidades artísticas, profissionais de diversas áreas e estas se 
destinaram a alunos, professores da rede pública e à comunidade em 
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geral; há também exposições e apresentações de trabalhos artísticos e 
acadêmicos dos alunos – da Educação Infantil (DEI) ao Mestrado em 
Ensino na Educação Básica. Cumpre destacar que essas exposições e 
apresentações não são desenvolvidas para o evento, mas, ao contrário, 
o evento é preparado para que as atividades e os produtos desenvol-
vidos como resultado dos projetos pedagógicos de cada disciplina ou 
área do conhecimento sejam mostrados e vistos pela comunidade. De 
forma específica, as apresentações acadêmicas, resultam de trabalhos 
orientados durante o ano letivo nas atividades do TCC do Ensino Mé-
dio; de pesquisas nas orientações do Mestrado, de estágio (para os alu-
nos advindos das diversas áreas das licenciaturas da UFG), de bolsistas 
PIBIC, PIBID, PROLICEN. O terceiro dia do evento é especialmente 
destinado às famílias dos alunos. Esse projeto empreendeu a tarefa de 
ressignificar o evento Festa da família, que, antes, tinha um sentido 
exclusivamente festivo e deslocado de um propósito pedagógico mais 
consistente. A sua inserção no projeto dá novo significado à presença 
da família na escola, à medida que, para além dos festejos e banquetes 
servidos, mas não os desconsiderando, os pais também podem ser ex-
pectadores dos trabalhos desenvolvidos por seus filhos como podem 
ser, eventualmente, também atores de alguma atividade pedagógica. 

Para o ano de 2015, objetiva-se especialmente fazer uma home-
nagem ao centenário de nascimento do escritor goiano José J. Veiga. 
Para tal, os textos e obras desse autor serão lidos nas aulas de Língua 
Portuguesa e alguns especialistas ou pessoas que tiveram convivência 
com o escritor serão convidadas para fazer palestras para os alunos 
durante o ano. O projeto prevê oficinas, ao longo do ano, voltadas para 
a formação de professores e, durante o evento CIRCULA, no final do 
ano, voltadas para os alunos e a comunidade. Tais oficinas devem con-
templar as ciências, a cultura e as artes. São de 30 a 35 oficinas, com 
profissionais do CEPAE (envolvendo também os bolsistas e estagiários 
das licenciaturas da UFG) e de outras instituições. Cada uma ofere-
ce, em média, 25 vagas. Desse modo, todos os alunos do CEPAE se 
inscrevem em uma oficina, pois elas são propostas com o objetivo de 
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contemplar a faixa etária de cada nível da escola. Além disso, os alu-
nos das instituições parceiras ou outros interessados podem também 
se inscrever em tais oficinas. Há também, durante o evento, a exposi-
ção dos diversos trabalhos feitos nas aulas ou oficinas e a apresentação 
de trabalhos das instituições parceiras. O terceiro dia culmina com as 
apresentações de trabalhos dos alunos desenvolvidos ao longo do ano 
letivo e com atividades mais festivas voltadas também para as famílias.

Para o biênio 2015-2016, pretendem-se apresentar algumas ino-
vações relativamente às atividades a serem desenvolvidas. Prevê-se a 
importância de se fazerem circular as atividades no tempo e no espaço, 
como forma até mesmo de se manter fidelidade ao nome CIRCULA. 
Por essa razão, apresentam-se como propostas: mostras de filmes como 
resultado de projetos previamente discutidos em grupos de estudos ou 
em sala de aula ou até mesmo com o objetivo de oferecer aos alunos e à 
comunidade alternativas de filmes que estejam fora do circuito comer-
cial.  Para o primeiro bloco, a seleção será feita por gêneros: Filmes de 
tradução literária; Documentários; Cinema de poesia; Curtas. Haverá, 
ainda, palestras e oficinas com escritores e artistas do circuito nacio-
nal, sobretudo, aqueles escritores cujos livros literários fazem parte do 
projeto de leitura literária do Departamento de Português.

Considerações  

Para BOSI (2003, p. 14), 

À medida que a ciência se mostra capaz de pensar a si pró-
pria; à medida que a filosofia se autocritica [...]; à medida 
que o estilo de hoje resgata, refaz ou parodia a linguagem de 
outros tempos – o espírito humano se move e não enreda os 
fios da pura tautologia.

É a partir dessa ideia de um espírito humano que se move, que 
está em constante rotação, que não está preso aos fios da tautologia 
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que o Projeto CIRCULA foi concebido. É por esse princípio que se 
pretende que ele possa dinamizar as atividades de ensino, em vista de 
que tem um forte eixo no chão da sala de aula e muitos resultados nele 
apresentados vinculam-se a projetos pedagógicos bastante consisten-
tes desenvolvidos durante o ano letivo; de que muitas atividades de 
pesquisa estão a ele vinculadas e de que ensino e pesquisa imbricam a 
relação entre o CEPAE e os vários setores da sociedade, principalmen-
te, os ligados à educação e às artes.

Espera-se que, com a realização do projeto, sobretudo, os alunos 
do CEPAE possam desenvolver as suas potencialidades investigativa, 
crítica, artística e cultural, por meio de suas práticas e que o evento 
possa firmar-se como um momento de expressão dos resultados de 
trabalhos desenvolvidos nas diferentes áreas do conhecimento. Espe-
ra-se, também, que o evento Festa da família, já tradicional na escola, 
possa ser ressignificado, à medida que o encerramento do ano letivo 
esteja vinculado a uma atividade desenvolvida em uma dimensão pe-
dagógica.

Todas essas práticas, propostas e desenvolvidas no Projeto CIR-
CULA, podem ser um caminho para se afirmar as necessidades ine-
rentemente humanas de criar, de exprimir, de inventar, de atender, 
enfim, às legitimas exigências de um espaço educativo comprometido 
com a emancipação, a autonomia e a formação humana do sujeito.

1  A expressão “tempo livre” relaciona-se à origem grega da palavra escola:  skolé.
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Introdução

Este artigo trata sobre o projeto de extensão “Prevenção ao uso 
de drogas: ação integrada entre o Cepae e a família e Ação 

Bem-Viver” que é desenvolvido no Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação – CEPAE – da Universidade Federal de Goiás 
– UFG. Esse projeto foi elaborado como atividade final da quinta 
edição do Curso de “Prevenção ao uso de drogas para educadores 
de escolas públicas” promovido pelo Ministério da Educação por 
meio da Secretaria de Educação Básica – SEB – e pelo Ministério da 
Justiça por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 
– SENAD. Na quinta edição do curso em 2012 participaram cinco 
professores do Cepae: Prof. MS. Ataíde Felício dos Santos, Profª 

1. Mestre em Educação Escolar Brasileira pela UFG.  Professor do CEPAE / UFG. ataíde.cepae@
gmail.com
2. Mestre em Química pela UFG. Professora de Química do CEPAE / UFG.  luclecia2007@gmail.
com
3. Pedagogo pela UFG.  Professor bolsista CEPAE / UFG.  jpmgodoy@gmail.com.
4. Doutora em Agronomia pela UFG. Professora de Química do CEPAE / UFG. almeidamajose@
gmail.com
5. Mestre em Educação pela PUC de Goiás. Professora do CEPAE / UFG. sirleyaparecidadesouzade@
gmail.com 
6. Doutora em Educação pela UFG. Professora do CEPAE / UFG.  ssc444@gmail.com
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Ms. Luclécia Dias Nunes, Profª Drª. Maria José Oliveira de Faria 
Almeida, profª Drª. Sônia Santana da Costa e Psic. Ms. Danielle 
de Paulo Mendonça Cunha. Com três anos de existência, o projeto 
conta atualmente (2015) com a participação de vários servidores 
docentes, técnicos e alunos bolsistas da graduação que aderiram à 
proposta de desenvolver atividades que promovam a prevenção ao 
uso de drogas lícitas e ilícitas.  O projeto tem como público alvo 
os alunos do CEPAE/UFG e seus familiares, mas também oferece 
vagas para a participação de outros membros da Comunidade em 
geral. É desenvolvido por meio de seminários, palestras, aulas, ofi-
cinas etc., além do oferecimento de uma disciplina eletiva para os 
alunos do Ensino Médio do CEPAE. A amplitude que o projeto tem 
ganhado é o que nos instiga a apresentá-lo neste artigo.

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE 
da Universidade Federal de Goiás – UFG, desenvolve atividades de 
ensino na Educação Básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio, e 
também à pós-graduação lato e stricto sensu. Em seu Projeto Político 
Pedagógico (CEPAE, 2013, p. 13) há a defesa de que

uma escola que pretende ser transformadora da realidade 
social deve ser mediadora entre a formação do indivíduo e a 
sociedade. Logo, o fenômeno educativo deve ser concebido 
como uma das formas de se efetivar a relação do indivíduo 
com o meio social, visando o desenvolvimento da persona-
lidade com a aquisição de habilidades específicas que con-
tribuirão para a construção da emancipação humana.

Sendo assim, seus professores não poderiam ignorar as denún-
cias recebidas de que alunos e mesmo familiares estavam tendo conta-
to com drogas lícitas e ilícitas, inclusive alguns sendo apontados como 
usuários e traficantes.

A questão da saúde de nossos jovens preocupa as autoridades 
brasileiras tendo em vista o aumento de sua vida útil nos últimos anos, 
assim, teme-se que em um futuro não muito distante a nossa popu-
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lação adulta, a permanecer o atual quadro de adoecimento juvenil, 
amargue com uma saúde débil. Nesse sentido, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE/2009, ao realizar pesquisa com o es-
colar, constatou que nossos jovens iniciam mais cedo no consumo do 
tabaco ao que desencadeia com o passar dos anos, em alguns casos, a 
ingestão de álcool e drogas ilícitas. O IBGE/2009, ao pesquisar sobre a 
saúde do escolar, constatou que

A idade de iniciação ao hábito de fumar está cada vez mais 
precoce. Adolescentes fumantes possuem alta probabili-
dade de se tornarem adultos fumantes, aumentando assim 
o risco de morbimortalidade da população por doenças 
crônicas e causas evitáveis (MALCON; MENEZES; CHA-
TKIN, 2003). A iniciação precoce ao fumo é um preditor 
de uso de outras substâncias, como álcool e drogas ilíci-
tas. Torna-se, portanto, importante monitorar a iniciação 
em adolescentes, por ser uma ação passível de prevenção 
(BRASIL, 2009).

Um fator relevante que a mesma pesquisa constatou foi a idade 
em que o jovem se inicia no consumo das drogas lícitas, o que ocorre 
em média aos 12,8 anos.

Conforme os aspectos apontados anteriormente, sabemos que 
essa realidade está presente em várias escolas. Em reportagem apre-
sentada pela Globoeducação (2012) foi noticiada a pesquisa nomeada 
como “Drogas nas Escolas”, realizada em várias capitais brasileiras, in-
clusive Goiânia, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco). Nessa pesquisa foi analisado o que alu-
nos, professores, diretores e pais achavam do envolvimento dos jovens 
com drogas e sua repercussão no cotidiano escolar. Segundo Maria Re-
beca Otero Gomes, especialista de programas da Unesco no Brasil, se 
os jovens não estiverem preparados para fazerem escolhas, ficam mais 
vulneráveis à dependência de álcool e drogas. Segundo a especialista 
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Temos que ver o adolescente como um sujeito de direito. 
Nós, enquanto família, escola e governo, devemos garan-
tir a proteção dos jovens. Essa proteção é necessária para 
que ele se desenvolva. Diversas situações podem levar ao 
uso de drogas, como redução da autoestima; fracasso es-
colar; sensação de ser excluído; problemas em casa; e fal-
ta de conhecimento sobre os efeitos das drogas. A escola 
não pode achar que jovens que usam drogas são respon-
sabilidade apenas das famílias e da polícia. As instituições 
de ensino são um espaço de transformação social, onde os 
alunos aprendem a ser, no sentido mais amplo. Os profes-
sores devem ficar de olho no comportamento dos alunos, 
e agir quando perceberem alguma alteração. O corpo do-
cente também deve ser preparado para lidar com as drogas 
(Globoeducação, 2012, s/p).

Desenvolvimento

A realidade apresentada por vários meios de comunicação e as 
denúncias recebidas pelo CEPAE motivaram o grupo composto por 
cinco servidores – Prof. MS. Ataíde Felício dos Santos, Profª Ms. Luclé-
cia Dias Nunes, Profª Drª. Maria José Oliveira de Faria Almeida, profª 
Drª. Sônia Santana da Costa e Psic. Ms. Danielle de Paulo Mendonça 
Cunha – a participarem da quinta edição do curso “Prevenção ao uso 
de drogas para educadores de escolas públicas”, promovido pelo Mi-
nistério da Educação por meio da Secretaria de Educação Básica – SEB 
e pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Polí-
ticas sobre Drogas – SENAD, com o objetivo de se qualificarem para 
a realização de atividades de prevenção ao uso de drogas no CEPAE, 
bem como a realização de ações necessárias para o caso de haver alu-
nos usuários de drogas.

Como produto final do curso, o grupo escreveu um projeto de 
extensão com o objetivo de prevenir o uso de drogas lícitas e ilícitas, 
tendo como público alvo os alunos do CEPAE e seus familiares, mas 
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também oferecendo vagas para a participação de outros membros da 
Comunidade em geral. O projeto, que se encontra em seu terceiro ano, 
tem sido desenvolvido por meio de seminários, palestras, aulas, ofici-
nas etc., além do oferecimento de uma disciplina eletiva para os alunos 
do Ensino Médio do CEPAE.

A primeira ação desenvolvida pelo grupo de professores foi o 
oferecimento de uma disciplina eletiva em 2013, denominada “Dro-
gas: efeitos e consequências” que foi proposta e elaborada pelos pro-
fessores do CEPAE. Naquela ocasião ministraram o curso dois profes-
sores de Química: profª. Luclécia e profª. Maria José e dois professores 
pedagogos: prof. Ataíde e profª. Sônia, além da psicóloga: Danielle, que 
fizeram abordagens diferenciadas do tema drogas. Neste ano de 2015 
a disciplina “Drogas: efeitos e consequências” está sendo ministrada 
pelas professoras de Química do CEPAE e, como em 2013, o interesse e 
a procura foi grande. Por ser uma disciplina eletiva, os alunos não têm 
obrigatoriedade de fazê-la; no entanto, apesar de terem sido ofertadas 
apenas 30 vagas, para os alunos do Ensino Médio, houve a matrícula 
de 33 alunos, sendo 13 do 2º ano e 20 alunos do 3º ano do Ensino Mé-
dio do CEPAE. Na disciplina, com carga horária de 40h, são abordados 
os conceitos de drogas lícitas e ilícitas, dependência, abstinência e os 
efeitos causados no organismo pelas principais drogas usadas no Bra-
sil. Foram também realizadas visitas ao Hospital Eurípedes Barsanulfo, 
que atende dependentes químicos, para verificar a dificuldade de tra-
tamento dos usuários de drogas. Essa disciplina foi muito bem aceita 
pelos alunos, que foram participativos e interessados. Acreditamos que 
estamos no caminho que objetivamos que é o de orientar e alertar nos-
sos alunos quanto à prevenção ao uso de drogas. Como produto dessa 
disciplina nos anos de 2013, foram realizados três trabalhos de final de 
curso do EM - TCC, que trataram sobre o tema “Prevenção ao uso de 
drogas” e outro TCC que está em fase de elaboração no ano de 2015.

Em 2013, concomitante à realização do curso, para maior com-
preensão da realidade vivenciada pela comunidade Cepaneana, apli-
camos um questionário destinado aos alunos dos 4ºs anos do Ensino 
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Fundamental ao 3ºs anos Ensino Médio e também aos familiares. Por 
meio destes, foi constatado o envolvimento de alunos e familiares com 
drogas lícitas e ilícitas. Dessa forma, para problematizar e discutir a 
questão da prevenção e uso de drogas, realizamos o Seminário “Pre-
venção ao uso de drogas: ação integrada entre o CEPAE e a Família” 
que envolveu todo o corpo docente e discente do CEPAE, bem como 
os servidores técnico-administrativos, pais e demais familiares dos 
alunos (12 e 13 de setembro de 2013) e contou com a realização de 
várias palestras e oficinas. 

Durante o ano de 2014 e 2015 desenvolvemos atividades com os 
alunos dos 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental. O grupo se ampliou 
e contou com a participação de outros servidores como as profªs. Cin-
thia Aparecida de Araújo Bernardes e Daisy Maria Alves de Queiroz 
o psicólogo Thales Cavalcante Castro, da estagiária em Psicologia Fer-
nanda Carolina Alves Cardoso e do aluno bolsista de graduação João 
Paulo Machado Godoy. Dois desses participantes, a partir dessa expe-
riência, se motivaram a participar na 6ª edição do Curso de Prevenção 
ao Uso de Drogas, oferecido pela Universidade Federal de Goiás-UFG. 
Tal fato nos fez retomar, durante as reuniões de planejamento e avalia-
ção, os princípios científicos e filosóficos do trabalho de prevenção ao 
uso de drogas, que são apontados nos materiais didáticos oferecidos 
aos cursistas.

Discutimos sobre a mudança de paradigma proposta nos ma-
teriais didáticos que defendem a saída do antigo “guerra às drogas”, 
para compreender o fenômeno da drogadição de uma forma mais am-
pla, abarcando não só o controle da oferta de produtos, mas também 
a redução da demanda, ou seja, “atuar sobre os fatores relacionados à 
busca das drogas pelas diversas populações de usuários” Nessa pers-
pectiva, a prevenção enfatiza a educação não apenas como um “pacote 
cumulativo de informações sobre drogas” (BRASIL, 2014, p. 176), em 
que recomendações normativas para mudanças de hábitos são enfati-
zadas, mas um processo de aprendizagem que vise o desenvolvimento 
de habilidades psicossociais que permitam um crescimento social e 
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afetivo equilibrado (BRASIL, 2014, p. 176), para que a utilização das 
drogas seja desnecessária ao indivíduo e às populações. Para a escola, 
que é vista tradicionalmente como uma instituição transmissora de 
informações, com excessiva valorização dos aspectos cognitivos em 
detrimentos dos afetivos, a mudança de paradigma exige dos educado-
res uma reelaboração das práticas pedagógicas que possam privilegiar 
aspectos pouco explorados em sala, como as necessidades afetivas dos 
educandos, a sensação de segurança e noção de pertencimento, o for-
talecimento de vínculos, a possibilidade de manifestação de desejos, 
dentre outros.

Partimos de outro pressuposto: ao invés de encarar as drogas 
como o problema em si, entendemos que as mesmas existiram nas so-
ciedades, mesmo pré-históricas, que sempre conheceram os efeitos eu-
forizantes, intoxicantes ou depressores de diversas substâncias naturais 
e posteriormente as drogas sintéticas, produzidas pelos próprios ho-
mens. Percebemos cada vez mais a necessidade de ampliarmos nossa 
pesquisa bibliográfica e nos atemos à importância de investigar as cau-
sas da criação, manutenção e utilização das drogas nas comunidades, 
em seus complexos fatores biológicos, psicológicos, comportamentais, 
culturais, econômicos e sociais (BRASIL, 2014, p. 115), o que nos au-
xiliou a compreender que

o uso de drogas não é um fenômeno individual, nem uma de-
cisão pessoal isolada de um contexto social. Ao longo da história da 
humanidade, o uso de substâncias que alteram a consciência esteve e 
está presente praticamente em todas as sociedades. (...) Além dos fato-
res sociais amplos, as decisões individuais também são influenciadas 
por fatores internos e experiências relacionais com a família, com os 
pares, com a escola e com a comunidade mais próxima. Numa dimen-
são mais ampla, as condições sociais como o desemprego, a discrimi-
nação, o empobrecimento, a violência, assim como a disponibilidade 
de acesso às drogas são fatores importantes na configuração do abuso 
de drogas (BRASIL, 2014, p. 116).

Questionamentos como: o que leva alguém às drogas? O que 
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leva uma criança ou adolescente a experimentar ou mesmo tornar-se 
usuária de drogas? Qual a relação entre pobreza, violência e o tráfico 
de drogas? De que maneira os valores da sociedade capitalista con-
temporânea contribuem para o uso de drogas? É constante em nossos 
encontros e tentar responder estas questões se revelou, para nós, bas-
tante importante, pois foi a partir das respostas que fomos dando para 
estas questões é que começamos a elaborar estratégias para o trabalho 
educativo-preventivo que buscamos realizar.

A definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde não 
é a ausência de doença, mas sim um completo bem-estar físico, men-
tal e social, e considerando as reflexões que já fazíamos sobre a busca 
pela droga na sociedade contemporânea, nomeamos o nosso trabalho 
pedagógico desenvolvido com os alunos dos 4ºs e 5ºs anos como “Ação 
Bem Viver”, pois por meio deste buscamos discutir sobre a importân-
cia de se ter uma vida saudável e de qualidade, sem referência enfática 
às drogas.

A “Ação Bem-Viver”, é desenvolvida uma vez por semana, no 
contraturno escolar (período vespertino), os estudantes dos anos cita-
dos anteriormente, que se interessem podem se inscrever para partici-
par do projeto, que trata sobre a prevenção ao uso de drogas a partir de 
uma metodologia que de forma dialógica privilegia a leitura, a escrita, 
a arte, os jogos e as brincadeiras, tendo como objetivo demonstrar aos 
alunos que o ato de viver pode passar por opções que valorizem a vida, 
daí o nome Bem-Viver.

Uma das primeiras decisões que tomamos, foi tornar o círculo 
como disposição principal para o trabalho educativo que realizamos. 
Consideramos que as crianças e professores sentados em círculo tornaria 
mais fácil o estabelecimento do diálogo, com incentivo à participação de 
todos. Entendemos que, dentre outros fatores, a baixa estima, a exclusão, 
bullying, abandono afetivo, insegurança e a ausência de noção de perten-
cimento são causas que levam as crianças e adolescentes a buscarem as 
drogas, o espaço democrático por nós estabelecido foi positivo. Diversos 
temas puderam ser tratados e explorados e, muito mais que preparar 
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um discurso sobre drogas e seus efeitos, ou trazer pessoas para fazer 
palestras, o que faria com que nossos encontros estivessem próximos 
à aula convencional, em que um fala e os outros escutam, na roda era 
possível ouvir os participantes, suas dúvidas, anseios, opiniões, crenças, 
incertezas. Diversos temas puderam ser debatidos como, por exemplo, 
a relação pais-filhos, o consumismo presente na sociedade, padrões de 
beleza, atos de solidariedade humana, discussão sobre o conceito de dro-
gas lícitas e ilícitas, vícios para além dos relacionados às drogas, dentre 
outros assuntos, eleitos pelo grupo como importante para um bem viver. 
Incentivamos a participação, elogiamos as suas falas, buscamos mediar 
o conhecimento de que dispúnhamos a partir delas. Foi interessante no-
tar os alunos que, de manhã, nas aulas, se mostravam calados, poucos 
participativos, passaram em nossos encontros vespertinos a falar com 
mais desenvoltura em público, dar a sua opinião sobre diversos temas, se 
expressarem através de textos, desenhos e até dramatizações. Acredita-
mos que isso aconteceu porque se sentiam seguros e motivados naquele 
ambiente acolhedor. Foi possível, dessa forma, o estabelecimento de um 
vínculo de confiança na relação professor-aluno (BRASIL, 2014, p. 185), 
e acreditamos que a qualidade dessa relação é fator de proteção para o 
jovem. Entendemos que a escola é uma das instituições mais importan-
tes na chamada rede de proteção ao uso de drogas, uma vez que a esco-
la significa um lugar de trocas afetivas, “capaz de integrar a dimensão 
cognitiva à dimensão afetiva emocional, necessárias à sobrevivência de 
uma pessoa, embora os adolescentes nem sempre a identifiquem dessa 
forma” (BRASIL, 2014, p. 205).

Além disso, todo indivíduo necessita ser reconhecido enquanto 
tal pelas pessoas e grupos com os quais se relacionam.

A visão sistêmica da adolescência e a problemática da droga 
lançam aos educadores desafios: compreender o adolescen-
te e os grupos aos quais ele pertence (escola, família, comu-
nidade, amigos) com um olhar relacional. Na prática de 
redes sociais, o papel do educador se amplia à medida que: 
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ele se reconhece como parte da rede dos alunos; reconhece 
outras pessoas e instituições dessa rede; entende qual a fun-
ção que cada integrante da rede está exercendo na vida do 
adolescente e identifica riscos e potenciais presentes nessas 
relações (BRASIL, 2014, p. 142, grifo nosso).

Muda-se, portanto, a compreensão do ser humano, analisado 
quase sempre sob um ponto de vista individualista, que gera, muitas 
vezes, a errônea noção de que o consumo e vício de drogas podem 
ser explicados por razões de natureza puramente individual. É por 
meio da convivência com grupos e pessoas que se constituirão muitas 
das características pessoais determinantes para sua identidade social 
(BRASIL, 2014). A influência dos grupos e pessoas como a família, a 
escola, os amigos, os colegas de trabalho, entre outros, é decisiva para a 
manutenção do sentimento de pertencimento e de valorização pessoal. 
O indivíduo pode constituir ou fazer parte de uma rede, cujo padrão 
de interação poderá ser: “Positivo – privilegiando atitudes e comporta-
mentos que valorizam a vida. Negativo – marcado por atitudes e com-
portamentos de agressão à vida” (BRASIL, 2014, p. 175).

O sentimento de valorização pessoal ocorre quando, nesta rede 
social em que se está inserido, há graus variados aceitação, tolerância, 
estímulo, acolhimento e disponibilidade (BRASIL, 2014, p. 175). Recu-
perar estes sentimentos nos variados grupos em que a criança, o ado-
lescente se inserem, em especial, naqueles em que se buscam atitudes 
e comportamentos que valorizem a vida, como a escola e a família, é 
algo que buscamos realizar.

Desta forma, o convite para a participação da “Ação Bem Viver” 
também foi endereçado aos pais, o que tornou possível a formação de 
um grupo com a presença de mães e avós. Buscamos o fortalecimento 
de vínculos entre elas, por meio de atividades pedagógicas variadas, 
como por exemplo, a proposta para que os(as) filhos(as) escreves-
sem “Pai/mãe/avó, eu me orgulho de você quando…”, oportunidade 
em que foi montado um mural e as mães e avós puderam ler o que 
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seus(suas) filhos(as), netos(as) escreveram. As mães e avós também 
tiveram oportunidade de produzir para os(as) filhos(as), netos(as) e 
demais membros da escola diversos cartazes, dentre eles um em que 
relatavam sobre suas histórias, por meio de textos e desenhos, sobre a 
compreensão que tinham sobre as drogas, dentre outros. A escrita, o 
desenho, a fala tem se revelado um recurso importante para superar as 
dificuldades da linguagem falada, escrita ou corporal (BRASIL, 2014, 
p. 204-205), pois estas linguagens são especialmente mais difíceis de 
serem utilizadas em caso de timidez ou nos casos em que as relações 
entre as partes estão mais complicadas ou adoecidas. Outro momento 
que consideramos importante foi o dia das brincadeiras, em que as 
mães e avós foram convidadas a trazer à roda, para os(as) filhos(as), 
netos(as), brincadeiras que costumavam brincar quando tinham a 
idade deles(as), e com a mediação dos professores, todos(as) brinca-
mos também dessas brincadeiras. Este dia foi considerado, por diver-
sas crianças, como o melhor dia dos nossos encontros, e permitiu um 
fortalecimento de vínculos entre as mães, avós e filhos(as), netos(as). 
Algumas crianças relataram que nunca imaginaram que as mães e avós 
também brincavam, não pararam para pensar que um dia elas foram 
crianças. Então ficamos a pensar: há quanto tempo, talvez, determina-
dos pais, mães, avós não brincavam com seus filhos e netos?

A ideia de incluir os pais em nossa atividade de prevenção não 
era apenas de buscar a retomada de vínculos entre filhos e pais, mas 
também criar um espaço em que os pais/avós pudessem, também em 
círculo, e sem a presença dos filhos, exporem as angústias sobre o pro-
cesso educativo, seus medos, suas dificuldades, suas experiências pesso-
ais com drogas, dentre outros. As dificuldades de lidar com filhos(as) e 
netos(as), estudantes de quarto e quinto ano, que iniciam nesta fase da 
vida o processo de puberdade/adolescência, momento em que o adoles-
cente enfrenta sentimentos contraditórios, relacionados à dependência 
que ele tem dos pais e a autonomia que ele está construindo no processo 
de constituição de sua identidade (BRASIL, 2014, p. 163). Ao mesmo 
tempo, normalmente é esta a fase em que os pais atingem a meia-ida-
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de, em que se ressentem dos projetos adiados e das próprias frustrações 
(BRASIL, 2014, p. 42). Alguns relatos dos pais sobre os encontros nos 
indicam que o caminho trilhado pelo grupo tem sido positivo: “os en-
contros têm sido como uma terapia”; “a gente vem, pensando em ajudar 
os filhos e acaba ajudando mais a gente mesmo”; “cada um dar a sua 
opinião é enriquecedor, o grupo respeita as diferenças”, “subo ladeira, 
desço ladeira, mas chegamos felizes”, “quem discute só sobre drogas está 
apontando o caminho mal, mas o nosso grupo mostra outros caminhos, 
mostra possibilidades”. Essas frases nos incentivam a buscar e criar ativi-
dades que possam ir ao encontro dos anseios e necessidades do grupo e 
que atenda aos objetivos do projeto.

Com o grupo de alunos, além das discussões em círculo e das ati-
vidades integradas com as mães e avós, buscamos também realizar ativi-
dades diversas envolvendo desenho, escrita, música, dramatizações, que 
tinham relação com os temas discutidos, e que eram analisadas e socia-
lizadas com o grupo, normalmente sem a presença dos familiares, pois 
observamos que, em muitas situações, a presença deles e algumas de suas 
intervenções inibiam a expressão dos alunos. Mas, ao final das atividades, 
na maioria das vezes, uníamos os dois grupos para apresentarem traba-
lhos, reflexões ou dramatizações ou assistirem um vídeo para reflexão e 
fechamento dos trabalhos do dia, o que sempre foi avaliado como praze-
roso e possibilitador de novos conhecimentos. Essa atividade tinha como 
objetivo abrir campo de diálogo entre as crianças e seus familiares.

Uma das atividades, acerca da linguagem publicitária, é digna 
de nota. Após uma discussão sobre a influência das propagandas na 
definição de comportamentos e atitudes consumistas, propusemos a 
divisão das crianças em grupos, sendo que cada um analisaria uma 
peça publicitária que abordava sobre uma droga lícita. Uma delas se 
tratava de uma propaganda de remédio para emagrecimento, sendo 
que o grupo destacou: as garotas belas, com roupas pequenas e cola-
das no corpo, dando a ideia de que o remédio, por si só, torna quem o 
utiliza assim; os rostos felizes que dá a ideia de que quem usa está feliz; 
a propaganda também dá a entender que os exercícios de academia 
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são chatos, ou seja, os remédios se tornam um caminho fácil e rápido 
para a beleza. O grupo também destacou palavras que, na peça pu-
blicitária, chamavam atenção: gostoso, divertido, tonifica, ligue agora. 
Na discussão a posteriori, destacamos os padrões de beleza da atuali-
dade, e o número grande de pessoas, em geral meninas, que se viciam 
em remédios e tornam-se escravas da ditadura da beleza que vige em 
nossa sociedade. Outro grupo de crianças analisou uma propaganda 
de cerveja, identificando personagens, cenário, cores, música, objetos, 
comportamento, frases. Os alunos perceberam que a propaganda dei-
xava entender que quem bebe fica forte; que a bebida alcoólica refres-
ca; que a bebida deixa a pessoa mais rápida; que quem bebe terá fama 
(já que uma estrela do futebol era quem figurava na peça publicitária); 
bebida tira o sofrimento, deixa alegre, ajuda a enfrentar o adversário. 
Na discussão a posteriori, destacamos a quantidade de mensagem im-
plícita em uma simples propaganda, e também fizemos uma relação 
com as propagandas que saem das bocas dos traficantes e dos gru-
pos que fazem utilização sistemática de drogas, quando convidam os 
adolescentes a utilizarem as drogas, pois estas “relaxam”, “enturmam”, 
“dá alegria”. Acreditamos que a exploração da linguagem apelativa, em 
seus múltiplos meandros, é fator de proteção ao jovem.

As informações científicas sobre as drogas e seus efeitos no or-
ganismo também eram trabalhadas, mas não na forma convencional. 
Seguindo a ideia de que os jovens precisam ser protagonistas de suas 
vidas e das atitudes preventivas (BRASIL, 2014, p. 64), incentivamos a 
construção coletiva dos conhecimentos, através de fontes como livros e 
internet. Em um dos encontros, em que havia muitas dúvidas sobre as 
drogas, que assomavam nas mentes do grupo, os jovens foram convida-
dos a pesquisar sobre as drogas na sala de informática do colégio, opor-
tunidade em que cada um produziu um texto explicativo sobre as dro-
gas, que foi discutido posteriormente em sala. Ainda seguindo a ideia do 
protagonismo juvenil, os jovens produziram cartazes com os textos e co-
laram no mural do colégio, compartilhando com a comunidade escolar 
o conhecimento científico e contribuindo para a prevenção às drogas na 
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escola. Outro momento em que tal protagonismo se destacou foi quan-
do as crianças produziram textos e desenhos para o jornal da escola, 
convidando os demais colegas para participarem da “Ação Bem Viver”.

Com a atitude de divulgarmos por meio do mural os desenhos, 
cartazes e textos dos membros do projeto, tem se tornado comum per-
cebermos a presença de vários membros da escola (alunos, pais, pro-
fessores, funcionários) lendo o material produzido pelo grupo, o que 
tem deixado os alunos e os familiares mais preocupados em fazer um 
trabalho que passe a mensagem que eles desejam para todo o grupo 
da escola, o que tem gerado uma reflexão mais aprofundada sobre os 
temas abordados.

Conclusão 

O trabalho de prevenção ao uso de drogas que, há três anos, 
vem sendo realizado em nossa escola, tem contado com o aumento 
significativo de participantes, produtos acadêmicos têm sido realiza-
dos, o diálogo com os alunos e pais, mesmo os que não participam 
do projeto, tem sido estabelecido de maneira mais tranquila, quando 
se refere à prevenção, uso e tráfico de drogas. No entanto, avaliamos 
que precisamos expandir esse trabalho para alunos de outras séries do 
CEPAE e de outras escolas da comunidade, o que torna necessário, 
também, maior participação dos servidores do CEPAE e da comuni-
dade cepaneana.

Vigotski (2001) aponta que na regulação do comportamento 
moral, devemos focar nos aspectos positivos e não nos negativos e tem 
sido essa a abordagem que temos dado em nossas atividades. Temos 
procurado apreender o que o autor nos aponta, quando ele afirma: 

Procure fazer dos seus alunos pessoas livres, ensine-os a agir 
sempre quando for possível vendo as coisas do ponto de vista 
do bem. Acostume-os a dizer sempre a verdade mas para isso 
não lhes mostre tanto os aspectos nocivos da mentira quanto 
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desperte neles um amor fervoroso pela honradez e verdade. 
Quando lhe ocorrer falar com eles da influência nociva do 
álcool, não destaque, como se faz nos livros, as doenças do 
estômago, do fígado e dos nervos que afetam o bêbado, não 
saliente a situação de inferioridade que ele ocupa na socieda-
de, mas procure indicar que felicidade significa ter o organis-
mo sadio que durante toda a vida, graças ao sangue fresco e 
sadio, mantém a flexibilidade juvenil que desconhece os efei-
tos excitantes das substâncias narcóticas e no qual o sol da 
manhã, o ar e orvalho provocam diariamente uma elevação 
bastante forte do espírito (VIGOTSKI, 2001, p. 306).

Com essa citação concluímos este artigo e continuamos com o 
objetivo de ensinar e trilhar caminhos do “Bem Viver” na prevenção 
às drogas.
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Introdução

Este artigo busca explicitar a organização curricular do Depar-
tamento de Educação Infantil do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás. Tal organi-
zação se dá sob a forma de áreas de experiência em torno das quais 
o cuidar e o educar se articulam, materializando as concepções e 
práticas compartilhadas entre os seus educadores. O Departamento 
surgiu com o objetivo atender aos filhos da comunidade universitá-
ria com o foco em um atendimento voltado para uma política social 
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brigida@outlook.com
7 Mestranda em Educação pela UFG. Professora do Departamento de Educação Infantil do 
CEPAE/UFG.lillianebraga@hotmail.com
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de assistência desta Universidade. Desde sua inauguração em 1989 
até o ano de 2013, a Creche/UFG constituiu-se como um dos pro-
gramas assistenciais de reconhecida importância na Universidade, 
após este ano ocorre uma nova organização e a creche se vincula 
ao Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universi-
dade Federal de Goiás, tornando-se o Departamento de Educação 
Infantil/ Cepae/UFG. Este se caracteriza-se como campo de pes-
quisa possibilitando a produção de conhecimentos sobre infância e 
Educação Infantil. Atua ainda no campo da extensão com desenvol-
vimento de projetos junto à comunidade externa, constituindo-se 
como centro de referência na área da educação infantil e da forma-
ção de professores para o trabalho nesta etapa da educação. Tudo 
isso contribuiu para a consolidação de sua identidade como espaço 
de formação de diversos profissionais e, com isso, reafirmar sua 
função acadêmica dentro da UFG, pautada na indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. Atualmente o Departamento de 
Educação Infantil do Cepae/UFG atende a 80 crianças com idades 
entre quatro meses e quatro anos e onze meses. As crianças estão 
distribuídas em cinco agrupamentos assim definidos: Berçário, 
Grupo I, Grupo II, Grupo III e Grupo IV. O regime de atendimento 
se dá em período integral e parcial (matutino ou vespertino), con-
forme necessidade da família e a disponibilidade interna de vagas e 
de profissionais efetivos. O DEI/Cepae/UFG funciona ininterrup-
tamente das 7h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, só fe-
chando no período de férias coletivas dos funcionários que ocorre 
nos meses de julho e janeiro. 

O Departamento de Educação Infantil do CEPAE/UFG está lo-
calizado no Campus Samambaia (Campus II), na cidade de Goiânia, 
Goiás e foi inaugurado em 1989 com a denominação de Creche/UFG. 
Nasceu vinculado à PROCOM – Pró-Reitoria de Assuntos da Comu-
nidade Universitária, fruto das reivindicações trabalhistas por um lo-
cal adequado onde as mães trabalhadoras da Universidade pudessem 
deixar os seus filhos enquanto trabalhavam.
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Durante os anos 2000, ocorreram intensos debates nacionais 
sobre a função das creches universitárias vinculadas às Universidades 
Federais. Tal movimento foi gestado no interior do movimento das 
creches universitárias do país, fomentado pela Associação Nacional 
Unidades Universitárias de Educação Infantil – ANUUFEI. 

Esses debates intensificaram no ano de 2010 e 2011 com reu-
niões junto ao MEC e Reitorias das Universidades Federais do Brasil, 
que tinham atendimento à Educação Infantil vinculadas a várias ins-
tâncias. Neste período algumas instituições vincularam-se aos Colé-
gios Aplicação e outras em Unidades de Educação Básica, Núcleo de 
Educação Infantil, Núcleo de Desenvolvimento Infantil, Centro Peda-
gógico ou Colégio Universitário.

Esse processo de discussões envolveram a quantidade de 17 Uni-
versidades Federais: Universidade Federal do Pará (UFPA), Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade 
Federal de Roraima (UFRR),  Universidade Federal Fluminense (UFF) e 
a Universidade Federal do Acre (UFAC). Nesse momento, foram delibe-
radas comissões de trabalho para a efetivação e a vinculação das creches 
em um local que pudessem passar a ser reconhecidas.

Na UFG também se estabeleceu uma ampla discussão nesse pe-
ríodo que colocava em questão qual era de fato a função que a Creche/
UFG deveria desempenhar no interior da UFG, haja vista sua reco-
nhecida inserção na estrutura acadêmica da UFG, se colocando como 
campo efetivo de estágio curricular obrigatório desde o ano de 2006 e 
seu compromisso com a formação de professores e de outros profissio-
nais por meio do estágio curricular não obrigatório desenvolvido na 
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instituição desde o ano de 2001. A Instituição já se colocava naquele 
momento histórico e ainda se coloca como campo de estágio (obriga-
tório e não obrigatório) contribuindo com a formação de professores e 
de outros profissionais dos cursos de Pedagogia, Educação Física, Le-
tras, Letras Libras, Educação Musical, Artes Cênicas e Artes Visuais, 
Nutrição, Comunicação Social e Psicologia. 

Com a publicação em 10 de março de 2011 da resolução nº 01 
do Conselho Nacional de Educação que fixou as normas de funcio-
namento das Unidades de Educação Infantil ligadas à administração 
Pública Federal direta, suas autarquias e fundações, e em conformi-
dade com a Resolução CONSUNI 04/2013 que cria e integra ao Sis-
tema Federal de Ensino a Unidade de Educação Infantil da UFG, e 
após intensos debates junto a Faculdade de Educação e o CEPAE, com 
a efetiva participação das famílias, o Conselho Diretor do Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação (Cepae) aprovou no dia 23 de 
maio de 2013 a integração da UEI à sua estrutura organizacional como 
órgão suplementar.

Essa nova condição trouxe mudanças significativas, dentre elas 
a forma de ingresso das crianças na recém criada UEI/UFG. O acesso 
passou então a se organizar não mais pelo critério de pertencimento à 
comunidade universitária e sim por meio de sorteio público, como re-
conhecimento do direito subjetivo de todas as crianças a pleitear uma 
vaga na educação infantil, desde que as famílias assim o desejem. 

Enquanto órgão suplementar e para exercício pleno de sua au-
tonomia a Unidade ficou responsável por atualizar o Projeto Político 
pedagógico considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 05/2009) e elaborar seu 
Regimento Interno, considerando as mudanças nas estrutura adminis-
trativa.

Apesar do grande avanço alcançado pela antiga Creche/UFG a 
partir da vinculação ao CEPAE, a princípio, como um órgão suple-
mentar, se tornando uma Unidade de Educação Infantil, alguns limites 
ao trabalho desenvolvido na instituição ainda permaneciam, como por 
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exemplo, a impossibilidade de contratação de professores. Conforme 
o regimento da UFG um órgão complementar não pode lotar profes-
sores.

Em paralelo a todas essas transformações, novas discussões so-
bre a possibilidade da UEI/Cepae/UFG vir a se tornar um departa-
mento do Cepae foi tomando consistência na medida em que a própria 
escola discutia seu novo regimento. As discussões sobre o regimento 
do Cepae ocorridas ao longo de 2012 e 2013 e parte de 2014 previa, 
dentre outros aspectos, que a estrutura organizativa da escola passasse 
a ser por departamentos e não mais por áreas e subáreas.

 Em agosto 20 de agosto de 2014 quando enfim o novo regi-
mento do Cepae foi aprovado a então Unidade de Educação Infantil, 
órgão suplementar do Cepae, passou a se constituir enquanto Depar-
tamento de Educação Infantil do Cepae - DEI/Cepae/UFG - consoli-
dando-se de vez como a primeira fase da educação básica do CEPAE.

            Atualmente o Departamento de Educação Infantil do Ce-
pae/UFG atende a 80 crianças com idades entre quatro meses e quatro 
anos e onze meses. As crianças estão distribuídas em cinco agrupa-
mentos assim definidos: Beija-flor (Berçário); Grupo Arara (Grupo I); 
Grupo Lobo Guará (Grupo II); Grupo Tatu Bola (Grupo III); Gru-
po Jacaré (Grupo IV). . O regime de atendimento se dá em período 
integral e parcial (matutino ou vespertino), conforme necessidade da 
família e a disponibilidade interna de vagas e de profissionais efeti-
vos. O DEI/Cepae/UFG funciona ininterruptamente das 7h30min às 
17h30min,, de segunda a sexta-feira, só fechando no período de férias 
coletivas dos funcionários que ocorre nos meses de julho e janeiro.

Desenvolvimento

A organização curricular da proposta pedagógica do Depar-
tamento de Educação Infantil do Centro de Pesquisa Aplicada a 
Educação da Universidade Federal de Goiás tem como base as dis-
cussões realizadas no coletivo de profissionais do respectivo de-
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partamento e de várias assessorias específicas e de referência da 
própria universidade. 

Atualmente a instituição organiza suas atividades pedagógicas 
sob a forma de projetos de trabalho desenvolvidos semestralmente por 
professores que compõem o quadro do Departamento de Educação 
Infantil. Os princípios norteadores dessa organização têm como mote 
as necessidades de aprendizagem e de desenvolvimento da criança, 
seus interesses e singularidades, considerando a relação dialógica entre 
brincar, cuidar e educar. 

As atividades pedagógicas, que objetivam promover a amplia-
ção dos conhecimentos de forma coletiva, se destacam em cinco áreas 
de experiência, como: artes plásticas e visuais; brinquedos e brincadei-
ras; música, linguagem; e passeio. Essas atividades são planejadas e de-
senvolvidas por equipes específicas de área, responsável por promover 
o envolvimento das crianças de todos os agrupamentos do Departa-
mento de Educação Infantil, como: Beija-flor (Berçário); Grupo Arara 
(Grupo I); Grupo Lobo Guará (Grupo II); Grupo Tatu Bola (Grupo 
III); Grupo Jacaré (Grupo IV).

Desta forma, com base nos princípios norteadores acima men-
cionados, o cotidiano pedagógico se distingue por três propostas de 
atividades, a saber:

 Atividade por área de experiência (coletiva): A cada 
semana as diferentes áreas oferecem uma atividade a ser re-
alizada num dia específico da semana, baseada na temática 
e nos objetivos do projeto semestral. As atividades de expe-
riências por área realizam, aproximadamente, no meio do 
turno de atendimento (matutino às 9h e30min e vespertino 
às 15h e 30min), envolvendo o coletivo de crianças de todos 
os grupos do respectivo turno. 

 Atividades do plano de ação pedagógica (por agru-
pamento): Consiste em promover atividades específicas em 
cada agrupamento, voltadas ao projeto semestral/plano de 
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ação do respectivo agrupamento ou podem contemplar es-
pecificidades observadas e consideradas necessárias pelos 
educadores do grupo. Essas atividades poderão contar ou 
não com a participação das crianças de outros grupos. 

Compreendendo o Currículo como um conjunto de saberes e 
práticas que visam consolidar a constituição de conhecimento histo-
ricamente constituídos nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Edu-
cação Infantil (DCNEI) e ao mesmo tempo possibilitar, por meio de 
ações intencionalmente planejadas, o desenvolvimento e a aprendiza-
gem das crianças, o Departamento de Educação Infantil do CEPAE/
UFG organiza sua proposta curricular a partir de Áreas de Experi-
ências. Estas se materializam por meio de atividades promovendo a 
interação entre aprendizagem e desenvolvimento numa perspectiva 
vygotskiana. Nesse sentido, buscamos o significado nas atividades 
propostas, concebendo a criança como sujeito do processo de ensino e 
aprendizagem. De acordo com Vygotsky (1982) pensamento, sensibili-
dade, imaginação, intuição e cognição são funções psíquicas que cons-
tituem o desenvolvimento infantil e, integrados, promovem o desen-
volvimento das habilidades criativas das crianças.  Para exemplificar 
este processo, o presente relato traz a vivência de momentos da rotina 
de atividades, acima mencionados, para refletir acerca da perspectiva 
curricular do Departamento de Educação Infantil. 

As áreas de experiência são coordenadas por dois ou três edu-
cadores, que assumem a responsabilidade de pesquisar, planejar e 
desenvolver as atividades coletivas relacionadas com a temática. A 
escolha da área feita pelo educador se dará de forma voluntária, ge-
ralmente justificada pela afinidade com a sua formação. Entretanto, 
torna-se significativo que os educadores também se disponibilizem 
para a oportunidade de se envolverem com todas as áreas de experi-
ência propostas, considerando que essas atividades se desenvolvem 
de modo articulado e se organizam em torno de temáticas decididas 
nos planejamentos da equipe.
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As áreas de experiência, fundamentadas na relação teórica e práti-
ca da Proposta Político Pedagógica do DEI-CEPAE-UFG, apresenta seus 
conteúdos necessários à formação das crianças e a observação sistemá-
tica de seus interesses e necessidades, desenvolvidos de forma integrada 
e interdisciplinar. Desta forma, para melhor compreensão do trabalho 
pedagógico proposto no Departamento de Educação Infantil realizado, 
destacam-se a seguir os fundamentos que orientam o planejamento das 
ações de duas áreas de experiência ressaltando suas contribuições no 
processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças.

 As atividades da Área de Música têm como princípio orienta-
dor o modelo triangular (BARBOSA, 1996) com vistas em ações como: 
contextualizar, apreciar e o fazer. Nesta perspectiva esta área compre-
ende atividades que promovam: a escuta de músicas, aprendizagem de 
canções, brincadeiras de roda, realização de brincadeiras com música 
(brinquedos cantados), manuseio e construção de instrumentos so-
noros. Estas atividades despertam, estimulam e desenvolvem o gosto 
musical e favorecem a expressão e a comunicação.

 A criança é incentivada a aprender música brincando, através 
de jogos musicais, cantigas de roda, danças, interpretações musicais 
diversas, e o mais importante, através das brincadeiras com a música a 
criança poderá pesquisar novos sons e usá-los para fazer músicas, criar 
novos ritmos, melodias, formas diferentes de fazer música. A criança, 
por meio do brincar, irá experimentar, criar, fazer de várias formas, 
descobrir novos caminhos, perguntar sobre o que está dado, enfim, 
ela será sujeito constitutivo do processo criativo. É preciso incentivar 
a pesquisa, para isto propomos atividades em que as crianças possam 
experimentar a música pesquisando diferentes sons para construir 
melodias e ritmos diversos, criar instrumentos musicais, tenham di-
ferentes contatos com a música, conheçam vários repertórios, criem 
novas canções e formas de interpretações musicais.

Estudos realizados por Brito (2003) destacam que a presença da 
área de música na educação é importante por ser “[...] uma das formas 
de representação simbólica do mundo, a música, em sua diversidade e 



69O cOtidianO dO departamentO de educaçãO infantil dO cepae/UFG: algumas reflexões sObre 
Questões curriculares

riqueza, permite-nos conhecer melhor a nós mesmos e ao outro – pró-
ximo ou distante” (BRITO, 2003, p. 26). Na Educação Infantil constitui 
a possibilidade de trocas e criações sonoras e sua importância funda-
menta-se na descoberta para as crianças do mundo de sons, dos rit-
mos, melodias, registros sonoros individuais e coletivos. 

As crianças, desde bebês, interagem permanentemente com o 
ambiente sonoro que os envolve e – logo – com a música, já que ou-
vir cantar e dançar são atividades presentes na vida de quase todos 
os seres humanos, ainda que de diferentes maneiras. Podemos dizer 
que o processo de musicalização começa espontaneamente, de forma 
intuitiva, por meio do contato com todas as variedades de sons do co-
tidiano, incluindo aí a presença da música. Nesse sentido, as cantigas 
de ninar, as canções de rodas, as parlendas, e todo tipo de jogo musical 
têm grande importância, pois é por meio das interações que se esta-
belecem que os bebês desenvolvem um repertório que lhes permitirá 
comunicar-se pelos sons; os momentos de troca e comunicação so-
noro-musicais favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem 
como a criação de vínculos fortes tanto com os adultos quanto com a 
música (BRITO, 2003, p. 28) 

Para contemplar a proposta de trabalho desta área de conheci-
mento, destacamos a contribuição da Música para o desenvolvimento 
afetivo e social da criança e neste sentido Nogueira (2004) apresenta 
elementos fundamentais para o professor de Educação Infantil. Segun-
do a autora, o trabalho com a música é tão importante quanto o de 
outras áreas de conhecimento sendo responsabilidade dos educadores 
em favorecer a formação de bons ouvintes e bons apreciadores além de 
contribuir para a ampliação do universo musical infantil. 

A Área de Artes organiza as atividades pedagógicas segundo a 
perspectiva de Barbosa (1996), que propõe o modelo triangular para o 
trabalho pedagógico: contextualizar, apreciar e fazer. As atividades de-
senvolvidas por essa área são planejadas considerando as experiências 
socioculturais das crianças e de suas famílias que são contextualizadas, 
problematizadas e ampliadas pelos educadores.
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A apreciação da produção artística pelas crianças do DEI/CE-
PAE/UFG é promovida pela realização de visitas à galerias de arte e ao 
teatro, a promoção das contações de histórias, dramatizações e brin-
quedos cantados, apresentações de dança e também a partir do contato 
com obras de arte e os diferentes materiais artísticos que são disponi-
bilizados para as crianças.

A livre expressão das crianças é proporcionada por meio de de-
senhos, colagens, modelagens, pinturas, entre outras também se cons-
titui como fator essencial no trabalho com a área de artes. Para Vygot-
sky (1982) o pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a perspectiva, 
a intuição e a cognição devem ser trabalhados de modo integrado na 
promoção do desenvolvimento das habilidades criativas das crianças. 
A criatividade, assim como as habilidades para a criação não são inatas 
nem tampouco privilégio de alguns. Dentre outros aspectos, no de-
senvolvimento desta área, considera-se as experiências das crianças e 
ainda suas referências históricas e culturais compartilhadas pelo seu 
grupo social.

Se faz necessário também ampliar o repertório das imagens e 
objetos, abastecer as crianças de outros elementos produzidos em ou-
tros contextos e épocas, como, por exemplo, as imagens da história da 
arte, fotografias e vídeos, objetos artesanais produzidos por culturas 
diversas, brinquedos, adereços, vestimentas, utensílios domésticos, as-
sim como aqueles elementos significativos que são representados por 
meio dos jogos simbólicos e teatrais, como também aguçar o nosso 
olhar para elementos da arte moderna que diz respeito às novas tecno-
logias como computação gráfica, dentre outros.

Neste contexto a arte nos convidará a desenvolver atividades 
que estimulem o desenvolvimento de um ser sensível e criativo, uma 
vez que o ambiente comunica valores e concepções, definido por uma 
estética e visualidade que contribuem decisivamente para a construção 
cultural do sujeito histórico e, portanto, da sensibilidade.

A Área de Brinquedos e Brincadeiras é uma área privilegiada, 
pois é responsável em propor atividades do eixo que permeia todo o 
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trabalho na Educação Infantil, pois Brincar “é um elemento funda-
mental no desenvolvimento infantil” (Rossler, 2006. p 50), brincar é 
uma forma de linguagem que a criança usa para compreender e intera-
gir consigo, com o outro, com o mundo. Rossler afirma: 

[...] conforme se expande o mundo objeto humano, do qual 
a criança vai-se tornando consciente ao longo de seu desen-
volvimento por conta da tomada da consciência da atitude 
humana, das ações humanas realizadas frente a esse mundo, 
e cujo domínio a desafia, mais ela recorrerá à atividade lúdi-
ca como forma de dominá-lo. (p. 55)

Na fase inicial do desenvolvimento infantil as crianças adentram 
nesse mundo por meio da ação física seja ao pegar, morder, cheirar, 
entre outras possibilidades, ao se desenvolver adquirem outras apti-
dões, como uma coordenação motora fina, a fala, incorporando outros 
aspectos do desenvolvimento que foi sendo adquiridos com uma ação 
simbólica maior, nos momentos de brincar, ora imitando, falando, re-
criando, explorando o faz de conta.

A estratégia central no desenvolvimento dessas atividades (jo-
gos e brincadeiras) é o diálogo, no qual o parceiro mais experiente 
(adulto e/ou outra criança de diferentes idades) compartilha seus co-
nhecimentos com os menos experientes. Wallon (1975) ressalta que o 
espaço educacional constitui um meio rico e diversificado, que possi-
bilita a criança vivenciar com seus pares, outros lugares nas relações, 
sendo ora líder ora liderada, ora pai, ora filho, ora outra personagem, 
proporcionando a percepção da criança quanto às suas semelhanças e 
diferenças com o grupo, aprendendo a lidar com os conflitos. 

À medida que a criança cresce surgem novas necessidades e dese-
jos que nem sempre podem ser satisfeitos imediatamente. Entretanto, ela 
ainda apresenta característica de imediatismo, quando seus desejos e ne-
cessidades precisam ser satisfeitos rapidamente. A forma de resolver essa 
tensão é envolvendo-se com a brincadeira. Na vida real a criança não pode 
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ser mãe, ou dirigir um carro, ou fazer compras, mas na brincadeira ela 
consegue satisfazer todas essas motivações por meio do faz-de-conta, de-
sempenhando ações e papéis que são superiores ao seu desenvolvimento 
real. Por meio dessa atividade, ela se apropria do mundo (Vygotsky, 1988).

Nesse sentido, o brincar faz parte da formação do ser humano. 
Ao brincar, a criança se expressa, se comunica, nos demonstra como ela 
percebe o meio em que vive. Brincando, as crianças reinventam o meio 
em que estão inseridas, elas se tornam autônomas das suas ações, elas 
são capazes de criar regras para que ocorram suas brincadeiras. Assim, a 
cultura se insere como aspecto essencial na prática da brincadeira. Den-
tro dessa perspectiva, Vygotsky compreende que o brincar é produzido 
pela criança a partir das relações com outras pessoas e com os “signifi-
cados culturais do seu meio” (CORSINO, 2009). As brincadeiras partem 
do que é construído culturalmente e o que está presente na realidade, 
dessa forma, as crianças partem do que foi apresentado a elas, tornando 
possível a criação e transformação de novas formas de brincar.

Conclusão

Ressaltamos que o desenvolvimento das ações no cotidiano se re-
vela com atividades planejadas semanalmente, visando garantir a escuta 
das falas das crianças assim como a ampliação dos conhecimentos. Per-
cebe-se que é um trabalho significativo à medida que observamos o pro-
cesso de interação das crianças de diferentes faixas etárias, assim como 
a vivência coletiva no espaço educativo. A proposta do Departamento 
se efetiva com a integração das áreas de conhecimento. Esta dinâmica 
favorece o processo de socialização assim como a constituição da iden-
tidade no contexto coletivo. Ao mesmo tempo, a organização do Currí-
culo por áreas de conhecimento/experiências possibilita a compreensão 
dos diferentes eixos que perpassam a construção do conhecimento pela 
criança, sem priorizar nenhuma delas em função de outra. Acreditan-
do nos processos em movimento, numa perspectiva histórico dialética, 
visamos mediar as zonas de desenvolvimento proximais à medida que 
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observamos os diferentes níveis de desenvolvimentos que encontram-
se as crianças de diferentes faixas etárias.  Esta observação sensível só é 
possível, porque temos como foco a criança no processo educativo, mas, 
não perdemos de vista a necessidade e importância da mediação peda-
gógica como elemento fundamental para nortear a intencionalidade nas 
práticas educativas na Educação infantil.
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Em defesa da literatura e da brincadeira: 
imaginar, transcender e criar

Márcia Ferreira Torres Pereira1

Leonardo Carlos de Andrade2

Introdução

O presente trabalho traz uma reflexão acerca da proposta teó-
rico metodológica sobre a formação para a autonomia, resili-

ência e criação, considerando o movimento corporal, a brincadeira 
e a literatura no cotidiano do Departamento de Educação Infan-
til, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG. 
Identifica ações envolvendo essas categorias de forma integradora e 
dialógica na ação educativa dos professores de um grupo de quinze 
crianças entre 3 a 3 anos e 11 meses. Identifica ainda a brincadeira, 
a interação e a contação de histórias como recursos fundamentais 
para a formação da autonomia e da superação de problemas das 
crianças de forma lúdica e criativa. Respaldada pela teoria histórico 
cultural, o desenvolvimento do plano de ação registra seu movi-
mento dialético, intervindo no contexto de relações entre a institui-
ção de educação infantil e família, os avanços no desenvolvimento 
das funções psíquicas superiores, a interação e a socialização do 
grupo. Para apresentar esse estudo de natureza descritiva e de ca-
ráter qualitativo, utilizou-se da observação sistemática em registros 
semanais, os registros dos pais, os aportes teóricos e o planejamento 
semanal que propõe as ações após a síntese semanal dos resultados 
alcançados. Observou-se, descreveu-se e discutiram-se as ações 
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que os professores na educação infantil adotaram para analisar e 
refletir os elementos identificados como importantes nas práticas 
adotadas para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Re-
fletiu-se acerca da importância das articulações entre as categorias 
movimento, autonomia, resiliência e criação e o subprojeto “hora 
do conto e do livro literário”, que visam a integração e a socializa-
ção das crianças, promovendo o conhecimento de suas experiên-
cias culturais, a aproximação das famílias e a avaliação do trabalho 
educativo realizado pelos professores em exercício.

Este estudo propõe a apresentar alguns aspectos relacionados 
ao desenvolvimento e aprendizagem de um grupo de 15 crianças en-
tre 3 e 3 anos e 11 meses, matriculadas no Departamento de Educa-
ção Infantil do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da 
Universidade Federal de Goiás (DEI-CEPAE-UFG), no turno vesper-
tino do primeiro semestre de 2015, a partir de atividades propostas 
pelo Plano de Ação elaborado pelos educadores do grupo conhecido 
como “Tabu bolinha”, nome eleito pelo coletivo de crianças. A for-
mação dos educadores responsáveis pelo grupo engloba a pedagogia, 
a psicologia e a educação física como áreas do conhecimento e os 
estudos que vimos desenvolvendo na abordagem histórico cultural. 
O aporte teórico correspondente à proposta pedagógica da institui-
ção tem conduzido os educadores à compreensão da relação entre 
desenvolvimento e aprendizagem na educação infantil, marcada pela 
atividade social, tendo a mediação como categoria fundamental e os 
instrumentos que se interpõem entre o sujeito e o objeto de sua ati-
vidade. 

A proposta do Plano de Ação “Saberes em Movimento: criação, 
resiliência e autonomia” do Grupo Tatu Bolinha envolve o subprojeto 
“A hora do conto e do livro literário” como atividade paralela ao tra-
balho desenvolvido, correspondendo e ampliando as ações propostas 
numa perspectiva integradora. A origem da proposta emerge das ob-
servações e registros realizados no semestre anterior, segundo semes-
tre de 2014, ao considerar necessários os vínculos afetivos para equi-
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librar as relações sociais, inúmeras vezes revestidas de elementos que 
compõe a realidade social e que, por sua vez, compromete a formação 
da criança para um ser humano adulto que seja capaz de transcender 
a realidade para recriar o cotidiano. Como a criança não prescinde da 
experiência, processando o conhecimento por meio da manipulação 
concreta dos elementos que chegam até ela, a apreensão efetiva da edu-
cação infantil requer a troca de experiências vivas e de aprendizagens 
reais, em que as crianças tenham ganhos de autonomia significativos 
ao seu desenvolvimento, para a superação de seus conflitos e necessi-
dades com vistas à capacidade de criar e transformar a realidade. 

Para tanto, à exigência de promover a compreensão das etapas 
desta reflexão, considerou-se: os elementos significativos da perspec-
tiva teórico-metodológica de referência da Proposta Pedagógica do 
DEI para contextualizar a relação entre o plano de ação do grupo de 
crianças “Saberes em Movimento: criação, resiliência e autonomia” e 
o subprojeto “A hora do conto e do livro literário”; a metodologia e os 
resultados apreendidos em observações, registros e avaliações realiza-
dos para tecer algumas considerações finais relativas à contribuição 
para o trabalho pedagógico dos professores e para desenvolvimento e 
a aprendizagem das crianças na educação infantil. 

Contextualizações entre o plano de ação “Saberes em Movimento: 
criação, resiliência e autonomia” e o subprojeto “A hora do conto e 
do livro literário”

A teoria histórico-cultural tem como um de seus estudiosos e 
representantes Lev Semenovith Vigotski (1896-1934), que se destaca 
como referência à proposta pedagógica do DEI-CEPAE-UFG, desen-
volvendo seus princípios e concepções respaldados por fundamentos 
filosóficos marxistas, relativos às mudanças históricas na sociedade 
moderna, na produção de bens materiais e imateriais e, consequen-
temente, nas formas de produzir a vida e de constituição das relações 
sociais. 
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Embora para Vigotski, segundo Elkonin (2009), a adaptação 
ao mundo das coisas seja a base da aprendizagem e do desenvolvi-
mento da criança, a relação com a realidade social é construída his-
toricamente a partir das necessidades da criança e se caracterizará 
de maneira específica. Isso se deve aos estágios do desenvolvimento 
histórico da criança, havendo uma relação determinada por uma ati-
vidade, que desempenha uma função sobre a forma de como essa 
criança relaciona com a realidade social. Contudo, a mediação reali-
zada para a apropriação dos instrumentos da cultura ocorre pela in-
tervenção do adulto que, num processo de comunicação, possibilita 
a relevância das apropriações primárias na produção do desenvolvi-
mento psíquico infantil.

A interação com o mundo, mediado pelos objetos criados pe-
los humanos, contribui significativamente para o desenvolvimento da 
atenção voluntária, memória, abstração e comportamento intencional 
da criança – funções psicológicas superiores. Nesse processo, a lingua-
gem se manifesta como um sistema de signos mais significativos para a 
constituição dessas funções nos principais estágios de desenvolvimen-
to. Sua importância deve-se ao fato de que uma das principais funções 
da linguagem é a comunicação – um meio de expressão e compreensão 
entre os homens, que permite o intercâmbio social. Trata-se, portanto, 
da necessária intervenção do professor a partir do ensino para propor-
cionar mediações que determinam e constituem a criança como sujei-
to social, superando a apreensão da realidade por uma representação 
aparente. 

A comunicação se dá, segundo Elkonin (2009), em todos os 
estágios do desenvolvimento dos sujeitos, como: comunicação emo-
cional do bebê; atividade manipulatória; jogo de papéis; atividade de 
estudo; comunicação íntima pessoal, e atividade profissional/estudo. 
No primeiro ano de vida a conduta da criança estrutura-se a novos 
processos de comportamento e vão se concretizando em virtude das 
condições sociais e da mediação educativa das pessoas que a rodeiam, 
cujo desenvolvimento baseia-se “entre a máxima sociabilidade (em ra-
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zão da situação em que se encontra) e suas mínimas possibilidades de 
comunicação” (VIGOTSKI, 1996, p. 286).

Posteriormente, ainda na primeira infância, a criança assimila 
procedimentos sociais de ação com os objetos e necessita dos adultos 
para que essa ação ocorra. Essa mediação, feita por meio da linguagem, 
capacita as crianças a se apropriar dos objetos e a manipulá-los, orga-
nizando a comunicação em colaboração com os adultos. Por volta dos 
dois anos de idade, surge grande evolução da linguagem, iniciando a 
formação da consciência, considerando que “o pensamento da criança 
evolui em função do domínio dos meios sociais do pensamento, quer 
dizer, em função da linguagem” (VIGOTSKI, 1987b, p. 116).

Oportunizar situações em que a criança ouça, veja e experi-
mente um maior número de elementos da realidade, possibilitando 
experiências advindas da prática social e do conhecimento, haverá 
aprendizagem e assimilação significativas para a atividade imaginativa. 
Compreendida como a que reproduz o que foi assimilado e acumulado 
pelo sujeito em suas experiências, a imaginação também cria a partir 
daí novas combinações. Nesse processo, a socialização contribui para 
que o sujeito amplie a experiência histórica e social dos outros sujeitos, 
possibilitando imaginar o que nunca viu e representar para si a descri-
ção daquilo que, na sua experiência social, nunca existiu. 

A brincadeira e a literatura infantil tem participação fundamen-
tal na educação infantil e contribuem como atividades determinan-
tes na realização de experiências e em apossar do mundo concreto. 
Os conteúdos da brincadeira integram de maneira ativa relações com 
as coisas diretamente acessíveis, assim como representa aquelas que 
ainda não podem realizar como adultos. A necessidade de se identi-
ficar com o mundo real faz com que as crianças se interessem pelas 
representações de papéis. Nesse aspecto, a literatura para crianças atri-
bui possibilidades de conhecer inúmeras realidades e a protagonizar 
papéis. Seu campo de atuação no desenvolvimento da criança insere 
uma gama de situações, que vão além do universo cultural da criança. 
A possibilidade das mensagens simbólicas das histórias provocarem 
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nas crianças identificações com contextos possíveis e ainda não vividos 
impõe, de certa maneira, a exigência da elaboração, a superação de 
conflitos e resolução de problemas.

Na relação existente entre a brincadeira e a literatura infantil 
surgem manifestações corporais exteriores, envolvendo expressões e 
movimentos. Porém, igualmente às manifestações exteriores, as ex-
pressões interiores são percebidas pelo sujeito em que seu pensamento 
é subordinado pelos sentimentos que os domina, cujas “imagens da 
fantasia utilizam igualmente uma linguagem interior para as novas 
emoções, selecionando determinados elementos da realidade e combi-
nando-os de modo que essa combinação corresponda ao nosso estado 
interior e não à logica exterior dessas mesmas imagens” (VIGOSTSKI, 
2014, p. 16).

O contexto social desempenha um papel fundamental no desen-
volvimento intelectual e a cultura estabelece conhecimentos que serão 
internalizados e construídos pelas crianças, que transforma aquilo que 
aprende de acordo com sua capacidade interna, se essa capacidade de 
aprendizagem e oportunidade lhe for oferecida. Pela mediação a crian-
ça consegue autonomia na resolução dos problemas, o que possibilita 
uma construção dinâmica entre aprendizagem e desenvolvimento. 

Segundo Vygotsky (1987b), a aprendizagem acelera processos 
superiores internos, por isso, a importância da condição de resolução 
de problemas consiste numa atividade complexa em que todas as fun-
ções intelectuais básicas tomam parte e, na medida em que o indivíduo 
recebe uma orientação, ele começa a formular hipóteses, antes desco-
nhecidas por ele mesmo. 

Consequentemente, segundo Vigotski (1987a), a criatividade se 
estabelece de mãos dadas com a autonomia, em que a interação entre 
os sujeitos e a construção ativa do conhecimento podem proporcionar 
a reflexão e os questionamentos para um desenvolvimento cooperativo 
e dialógico. Nessa perspectiva de transformação, a educação tem como 
compromisso a formação de consciências, o que justifica a existência 
de conexões entre autonomia e criatividade. 
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Ao propor atividades de aprendizagem efetiva no processo de 
desenvolvimento das crianças, o potencial criativo e a solução de pro-
blemas para a aquisição da autonomia, os educadores consideraram 
elementos que poderiam ampliar o repertório motor, entendendo a 
criança como uma totalidade complexa. Sobre esse aspecto, uma refle-
xão acerca do movimento corporal no cotidiano da educação infantil 
identifica a importância da criação de condições, para que a criança 
possa ter consciência corporal e do contexto histórico e cultural em 
que vive. Associada à brincadeira, a educação pelo movimento desta-
ca a relação existente entre a motricidade, a mente e a afetividade. As 
emoções são manifestadas quando as crianças se movimentam e, por 
isso, movimentar-se significa muito mais do que o simples desloca-
mento do corpo. 

Wallon (1975) considera o movimento como fundamental para 
o desenvolvimento da cognição e da afetividade desde o nascimento. 
Como a criança se expressa e comunica por meio de gestos e de mími-
cas faciais, a dimensão corporal integra-se ao conjunto da atividade da 
criança, dando a ela condições para resolução de tarefas e problemas de 
seu cotidiano. O favorecimento de condições para atuar no mundo em 
constante transformação exige conhecimento e aceitação de si mesmo, 
de autonomia e acesso às suas responsabilidades. O movimento não 
ocorre isoladamente, mas no sujeito em sua totalidade e em interação 
com os outros dentro de um contexto, como o jogo, as brincadeiras, as 
relações que adquirem significado. 

Discussão e Resultados

A identidade do grupo “Tatu Bolinha” do DEI-CEPAE-UFG se 
consolidou pelos vários elementos que possibilitaram deslocamentos, 
conversas e brincadeiras relacionadas ao movimento, compreendendo 
o caráter lúdico expressivo das manifestações da motricidade infan-
til, o que também contribuiu para que os educadores organizassem 
melhor as atividades propostas, levando em conta as necessidades das 
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crianças. As normas estabelecidas no grupo também foram construí-
das de forma lúdica, realizando gestos e movimentos corporais e ati-
tudes de alteridade em coletividade, ressaltando momentos de auto 
avaliação no grupo e de planejamento de novas propostas.

O sentimento de segurança favorecido às crianças, relacionan-
do brincadeiras e dramatizações reforçou o predomínio de uma maior 
integração e cooperação entre as crianças, estabelecendo relações de 
confiabilidade entre os envolvidos, assim como atenuar os bloqueios 
que interferem na aprendizagem. Com vistas à proposta de aprimorar 
as relações entre família e escola, o plano de ação associado às ativi-
dades educativas em seu diálogo corporal e ao subprojeto “A hora do 
conto e do livro literário” favoreceu o desenvolvimento da capacidade 
e do potencial criativo e expressivo, além da construção de valores ne-
cessários às conquistas cotidianas, à formação de conceitos e a canali-
zação de ações para a resolução de problemas. 

Com as propostas de intensas atividades de brincadeiras, per-
meada pelo movimento e pela literatura infantil, o livro literário ao 
chegar às famílias prestou grande serviço aos pais, tornando-os capa-
zes de, ao compartilharem dessas leituras com seus filhos, redescobri-
rem em si próprios a infância que ficou ali esquecida, podendo mo-
bilizar o reconto sob a forma de dramatização, de alegria e inteireza 
necessária às relações entre adulto e criança. 

As atividades planejadas se desenvolviam no grupo de crianças 
com base na seguinte tríade: as observações realizadas nos registros 
das atividades feitas de forma descritiva, analítica e reflexiva; as cate-
gorias do plano de ação (movimento, criação, resiliência e autonomia); 
e o subprojeto “A hora do conto e de livro literário”. A dinâmica das 
atividades demonstraram integração e movimento dialético. 

Para a construção do subprojeto “A hora do conto e do livro li-
terário”, os educadores fundamentaram-se nos estudos da abordagem 
histórico cultural, que compreende a imaginação como elemento fun-
damental para o desenvolvimento infantil e condições para a criação, 
solução de problemas e ganhos de autonomia. Realizaram o procedi-
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mento metodológico, envolvendo aquisição de cultura, da língua de-
senvolvida na fala, a socialização e a interação das crianças em proces-
so de desenvolvimento. A troca de livros literários foi proporcionada 
no grupo, oportunizando momento de leitura com as famílias, registro 
de recontos com fotografias e ilustrações. Os livros selecionados tive-
ram como critério as necessidades da criança, para que posteriormen-
te fizessem a socialização em momento coletivo. Todas as semanas as 
crianças levavam um livro literário juntamente com um caderno de 
registros para retornar na semana anterior.

Dessas devolutivas surgiam novas histórias e brincadeiras. 
Como expressão livre, espontânea e imprevisível do humano as brin-
cadeiras revelavam os contextos de sentido, da essencialidade do ato. 
Uma criança vê e escuta literalmente o que está vendo e ouvindo e 
reporta a sua realidade para superar seus conflitos. Trabalhar a escuta 
do material imaginário e simbólico traz, num primeiro plano, a experi-
ência com o discurso inacabado, reconfigurando frente à narrativa um 
novo arranjo para uma nova história criada no grupo – um texto vivo, 
que revela a dinâmica desse processo integrador. 

As multiplicidades de reescritas e interpretações, problemati-
zando situações ao compartilhar com os demais os contextos das histó-
rias, reestabeleceu novas relações, fortalecendo parcerias e ampliando 
a identidade do grupo como um todo. As recriações no grupo seguiam 
uma rotina de horários, que se distinguem entre os momentos dos re-
gistros realizados com as famílias e compartilhados com o grupo e o 
momento em que as crianças apresentam o livro e a partir das imagens 
realizava o reconto, descrevendo a história dentro da história. O texto 
imagem gráfica e imagem lembrança provoca na criança a tomada de 
consciência do fato de que aquele conto “de mentirinha” é um meio de 
escrever outros contos e construir novas brincadeiras. 

Essas histórias reapareceram em outros momentos do dia e da 
semana nas brincadeiras das crianças do grupo Tatu Bolinha, criadas 
nos espaços da instituição em momentos de atividades não sistema-
tizadas. Observou-se aspectos que envolviam possíveis medos pro-
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fundos, a necessidade de superação de problemas obtendo a noção de 
domínio sobre as coisas que assustam ou as oprimem. É também um 
momento no qual as crianças se esforçam para se adequarem às exor-
tações e ter a chance de dar voz aos seus desejos, além de expressar o 
inaceitável – a raiva, o egoísmo, a crueldade, o medo. O registro dessas 
inferências deve-se as falas nos recontos e nos registros do caderno 
feito pelos familiares das crianças. 

Nos livros ilustrados as imagens podem reforçar a linguagem 
figurada verbal. A personificação, em especial, permite amplas possi-
bilidades nos livros ilustrados, onde o sol, a lua, as estações, o dia e a 
noite, o vento e a chuva recebem características antropomorfas, como 
nas fábulas. Nesses casos, palavras e imagens cooperam para produ-
zir os detalhes relacionados às mensagens e promover os recontos, os 
quais envolvem as brincadeiras e as possibilidades infinitas do jogo 
imagético (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011).

Embora a escolha dos livros literários estivesse respaldada pela 
temática do plano de ação do grupo, considerou-se a diversidade das 
imagens devido ao seu dinamismo, já que os objetos constantemente 
mudam de forma. Alguns livros literários apresentavam o texto verbal 
nomeando os objetos retratados nas ilustrações, mas havia outros que 
as imagens não retratavam a real função dos objetos, como por exem-
plo: o gato de botas, uma menina com asas, sem correspondência com 
o mundo perceptível. 

Este trabalho de seleção dos livros para o projeto exigiu refletir 
sobre o jogo entre palavra e imagem para a formação de conceitos, sen-
do que o efeito cômico era produzido pela discrepância entre o real de 
o visual. Numa história contada ao grupo de crianças “Nós” de Eva Fu-
nari, o fato de haverem vários nós no corpo da personagem principal 
sugeriu um momento descontraído e curioso, abrindo possibilidades 
de problematizações, contextualizações, criação e interação no grupo. 

O estudo realizado apresenta algumas situações seguidas pela me-
todologia do trabalho desenvolvido no grupo Tatu Bolinha no DEI-CE-
PAE-UFG, iniciado de forma descritiva de caráter qualitativo. A princí-
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pio, feita a revisão genérica da literatura para respaldar os fundamentos 
teóricos-metodológicos e o tema da proposta, passou-se para a obtenção 
de dados descritivos mediante contato direto e interpretativo com a situ-
ação estudada nos registros semanais, situando desta forma a interpreta-
ção. Ao observar, registrar, analisar e correlacionar os fatos e fenômenos 
sem manipulá-los, trabalhando com dados e fatos colhidos da realidade, 
foi possível obter algumas considerações no grupo de crianças, as quais 
serão finalizadas no final do segundo semestre de 2015.

As categorias movimento, criação, resiliência e autonomia fo-
ram destacadas para registrar alguns dados do processo de trabalho. 
De acordo com o já foi mencionado anteriormente, das 15 crianças 
matriculadas e frequentes no turno vespertino, do grupo Tatu Bolinha, 
no DEI-CEPAE-UFG, foi possível observar em 20 atividades não sis-
tematizadas no pátio da escola e em outros ambientes, que as crianças 
relacionavam suas brincadeiras com as histórias lidas do subprojeto 
“Hora do conto e do livro literário”. Algumas observações foram regis-
tradas para ilustrar as apreensões dos educadores a partir da escolha 
de três das quinze crianças, representadas pelas letras “A”;”M” e “V”, 
preservando a identidade das mesmas.

A criança “A” ao ler “A fome do livro” da autora Claudia Ma-
ria de Vasconcelos, registrou nessas brincadeiras que o argumento 
é mais forte que a força do lobo, escolhendo não mais o papel de 
lobo em suas brincadeiras, o que sugere para a interpretação que a 
criança compreendeu a mensagem da história, modificou sua rela-
ção com a imagem do lobo, até então representada como a imagem 
da força e do domínio sobre os demais animais. Seu vocabulário 
ampliou para compreender novos conceitos que registravam com 
habilidade os argumentos. O perfil de liderança apresentado pela 
criança em diferentes atividades imprimiu novas relações com os 
colegas, preferindo ficar no coletivo a exercer o papel diferencia-
do no meio do grupo. Esse aspecto confere com os registros feitos 
com a família, após a leitura do livro, sobre a importância de poder 
falar. Ao contar essa realidade para um dos membros da família da 
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criança “A”, a reação foi: “eu também sempre tive resposta na ponta 
da língua quando era criança”. 

A criança “M” ao ler “João e Maria” passou a brincar de “mamãe 
e papai” em momentos que relacionava com os colegas. Seus discursos 
pautaram em ajudar a mamãe e o papai, evitar que o papai e a mamãe 
fossem embora. Apresentou em suas brincadeiras a escolha da menina 
forte que matou a bruxa, utilizando objetos para chamar de bruxa e do-
minar o objeto jogando-o fora da “casinha”. Essas observações conferem 
com os registros do caderno de recontos em família, quando a criança 
“M” afirmou que a bruxa era má e a Maria era muito mais forte do que 
ela. Também foi registrado no caderno que a criança “M” não mencio-
nou os pais. Ao contar essa realidade para um dos membros da família, 
a resposta foi: “ela não gostou de ficar sem o pai e sem a mãe na história, 
nem comentou sobre o assunto e quando eu a abordei, ela ficou em si-
lêncio. Quando eu era pequena, minha mãe sempre dizia que iria embo-
ra se não nos comportássemos direito, isso me fez lembrar aquela época”. 

A criança “V” ao ler “A força da palmeira” da autora Anabella 
Lopez criticou a conduta do personagem protagonista e não quis dra-
matizar em família o personagem, preferindo representar o rio que 
deu água para a palmeira crescer e ficar forte. Ao observar as ações nas 
brincadeiras de Tarzan no pátio e em outros espaços, elas eram de co-
operação com os personagens de suas histórias, atribuindo papéis aos 
colegas e criando situações que não permitia a presença de persona-
gens semelhantes ao do livro lido. Infere-se que a busca de solução de 
problemas feita pela criança “V” para negar a presença de ações como 
do personagem é observada nas brincadeiras. 

Considerações finais

Com vistas ao que foi registrado acima é possível considerar 
que a criação, a resiliência e atitudes de maior autonomia foram de-
monstradas, além dos movimentos e expressões presentes no jogo de 
papéis. Os vínculos afetivos se consolidaram no âmbito da brincadei-
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ra, substituídos por formas compensatórias, para equilibrar as reações. 
Capazes de observar e questionar a realidade em suas representações, 
as crianças têm a brincadeira como recurso extraordinário para inau-
gurar a vida, situar-se como ser único e verdadeiramente humano pelo 
processo de criação de seus vínculos. Ao aprender a relacionar com os 
meios e com os seus parceiros, reinventa suas brincadeiras para narrar 
soluções e refazer seus caminhos, introduzindo novas conquistas em 
seu desenvolvimento humano. A proposta integradora apresentada 
proporcionou sentido e significado às categorias inter-relacionadas, 
conduzida pelo diálogo que a pedagogia constrói com outras áreas do 
conhecimento, fomentando a emoção e o interesse das crianças para 
participarem e se se envolverem coletivamente em permanente apren-
dizagem e desenvolvimento de suas funções psíquicas superiores. 
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Introdução

O presente trabalho refere-se ao resultado do plano de ação, intitu-
lado “1,2,3, Vamos brincar outra vez!”, composto por um conjun-

to de práticas pedagógicas direcionadas às crianças de 04 a 05 anos, re-
alizado no Agrupamento 4 vespertino do Departamento de Educação 
Infantil da Universidade Federal de Goiás – DEI/ CEPAE/UFG. 

A vivência de algumas atividades propostas no cotidiano do 
agrupamento 4 vespertino do Departamento de Educação Infantil- 
DEI/CEPAE/UFG, convidou as educadoras a aguçarem o olhar para 
o movimento e interesse das crianças perante as atividades realizadas, 
com o objetivo de juntos, crianças e educadores, construírem o projeto 
específico do grupo 4 cuja temática abrangesse o interesse e as necessi-
dades do grupo, bem como contribuísse para ampliar o conhecimento 
e universo cultural das crianças.

A proposta de trabalho realizada no Departamento de Educação 
Infantil- DEI/CEPAE/UFG concebe a criança como um ser social que 
se constitui e é constituído nas relações sociais, isso significa segundo 
Vygotsky, (1996) que o homem é dialógico por natureza, precisa dos 
semelhantes para existir, ser e viver. 
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Por isso a Instituição de Educação Infantil é um universo so-
cial diferente do da família, Wallon (1975) ressalta que o espaço 
educacional constitui um meio rico e diversificado, que possibilita 
à criança vivenciar com seus pares, outros lugares nas relações, sen-
do ora líder, ora liderada, ora pai, ora filho, ora outra personagem; 
propiciando a percepção da criança quanto as suas semelhanças e 
diferenças com o grupo, aprendendo a lidar com os conflitos, favo-
recendo novas experiências, ampliando seus conhecimentos, favo-
recendo interações, partilhando ideias e constituindo sua identida-
de a partir das relações estabelecidas nos grupos em que a criança 
convive. 

Assim, além da observação das educadoras, quanto ao entusias-
mo das crianças em determinadas atividades, foram realizadas com as 
mesmas rodas de conversa sobre as vivências cotidianas realizadas no 
espaço de Educação Infantil, DEI/CEPAE/UFG, com o intuito de defi-
nirmos coletivamente qual temática seria trabalhada de maneira mais 
detalhada pelo agrupamento. 

 Eis que surge a resposta quando se pergunta ao grupo: De 
tudo que você faz aqui no DEI/CEPAE/UFG, o que mais você gosta? 
“BRINCAR!” foi a resposta mais dita pelas crianças.

 Assim, inicia-se o projeto com o objetivo de valorizar a brin-
cadeira como ação cultural e forma de expressão relevante para a vida 
dos seres humanos, de modo que traduza a construção de conheci-
mento pela criança, individual e coletivamente, pois a brincadeira pro-
picia à criança a construção de sua identidade cultural e social. 

[...] a brincadeira é uma mutação do sentido, da realida-
de: nela, as coisas transformam-se em outras. É um espaço 
à margem da vida cotidiana que obedece as regras criadas 
pela circunstância. Nela, os objetos podem apresentar-se 
com significado diferente daquele que possuem normal-
mente. (BROUGÉRE, 1997, p.35)
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Neste contexto, brincar é essencial para a aprendizagem e o de-
senvolvimento da criança, o ato de brincar e da brincadeira é de ex-
trema importância como ação cultural para a vida dos seres humanos, 
porque ensina sobre o corpo, as relações interpessoais, o mundo físico, 
a matemática do cotidiano, a construção narrativa do falar, conversar, 
combinar, ao mesmo tempo em que se brinca.

Concordamos com Arce (2006, p.8) quando afirma que:  “[...] a 
brincadeira não é algo espontâneo, inerente ao ser infantil, podendo 
não se desenvolver dependendo da inserção que a criança possui em 
nosso mundo”. Ou seja, o brincar é uma atividade social onde a criança 
constrói e reconstrói simbolicamente a realidade, representa o existen-
te, apropria-se do mundo e atribui-lhe sentido através da brincadeira 
(VYGOTSKI, 1998). 

Entende-se que, a criança não “nasce” brincando, mas aprende 
a brincar com os sujeitos culturalmente mais experientes (pais, famí-
lia, colegas, professores, etc.). Portanto, brincar pode ser visto como 
o modo de ser, de estar e de experimentar o mundo pelas crianças. 
Entender suas brincadeiras é possibilitar que representem os papéis 
que escolheram para brincar independente do sexo, pois a criança se 
expressa pelo ato lúdico e é por meio desse ato que a infância carrega 
consigo as brincadeiras em diferentes contextos.

As crianças brincam de várias maneiras: balbuciam e movimen-
tam seus braços olhando um móbile; exploram motoramente os es-
paços; imitam os fazeres dos adultos e das outras crianças; cantam e 
desenham; leem e escutam histórias; cuidam dos “filhinhos”; andam 
de bicicleta; jogam bola, montam torres e constroem casas, castelos 
de areia, etc. Barbosa (2011) ressalta que são múltiplas as formas do 
brincar, o qual exige das crianças que se expressem em suas múltiplas 
linguagens, ou seja, que não seccionem nem hierarquizem as distintas 
linguagens, mas sim as potencializem ao usá-las em atos completos e 
complexos.

Nesse sentido, é possível exemplificar ao observar uma criança 
brincando de roda; ela seleciona canções de um repertório compar-
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tilhado de músicas de roda, utiliza-se da geometria para fazer a roda 
girar, canta, dança, conta, gesticula, recita poesia, organiza-se com o 
grupo, pois esta é uma brincadeira que exige a colaboração e interação 
de todos.

Percebe-se que é pelo brincar que as crianças se expressam e se 
comunicam, elas começam a experimentar e a fazer interações com 
os objetos e as pessoas que estão à sua volta. É por meio do faz-de-
conta que a criança tem a possibilidade de experimentar diferentes 
papéis sociais que conhece e vivencia no cotidiano de suas histórias 
de vida. 

“Brincando de faz-de-conta, a criança adentra ao mundo imagi-
nário para explorar e conhecer melhor o real, criando-o ou recriando
-o a sua maneira.” (VYGOTSKI, 1994, p. 32).

Desse modo, por meio da criação de situações imaginárias, a 
criança passa a ter possibilidade real de desenvolvimento; o que está 
presente no mundo das crianças e adultos, certamente, estará presente 
nos seus jogos e brincadeiras. Também fazem parte deste jogo imagi-
nário papéis de outros tempos e mundos sonhados. Muitas vezes o seu 
jogo é ocupado o tempo inteiro pela definição de papéis sociais (o que 
cada um vai ocupar na brincadeira). Quando tudo isto se define, elas 
passam para a montagem de uma nova brincadeira, pois o objetivo do 
jogo era o de definir quem vai ser o quê.

Brincar de faz-de-conta, jogos de construção e jogos de regras, 
possibilita uma aproximação da criança com os conhecimentos ma-
temáticos e incentivam-na a desenvolver estratégias de resolução de 
problemas. Sabe-se que estamos inseridos no universo dos números 
desde que nascemos e que as crianças são capazes de desenvolver no-
ções matemáticas mesmo antes de entrar na escola. Assim, frequentar 
um espaço de Educação Infantil significa, além da convivência entre 
pares, ter acesso a muitas oportunidades para a construção de novos 
conhecimentos, graças às ações que a criança exerce sobre o mundo 
real.



93Brincadeiras e interações: eixo do traBalho na educação infantil

Desenvolvimento

Neste projeto “1, 2, 3 Vamos brincar outra vez!” além das brin-
cadeiras e interações, a linguagem matemática apareceu sem obrigato-
riamente se preocupar com a forma de representação dos números ou 
com o registro no papel. Permitindo à criança criar, explorar e inventar 
seu próprio modo de expressão e de relação com o mundo. Assim, a 
linguagem matemática estará presente cotidianamente em diferentes 
contextos como na arte, na música, na poesia, em histórias, na forma 
como a criança organiza seu pensamento, nas brincadeiras e jogos in-
fantis, na hora de dividir porções de lanche, entre outros, é aí que são 
construídos conhecimentos matemáticos como tamanhos, distância, 
comprimento, quantidade, cores, formas.  Percebem objetos iguais e 
diferentes, organizam, classificam e criam conjuntos, estabelecem rela-
ções, comparações, observam os tamanhos das coisas, brincam com as 
formas, ocupam um espaço e assim, vivem e aprendem a matemática 
cotidianamente nas propostas pedagógicas vivenciadas.

Nesse contexto, a proposta metodológica do trabalho teve como 
ponto de partida a própria brincadeira. Na brincadeira, as crianças 
aprendem a cantar cantando; a girar girando; a contar dizendo um, 
dois, três... Não são necessárias aulas prévias com os conteúdos men-
cionados para depois realizar a brincadeira; ao contrário, é a realização 
da brincadeira que suscita, em seu acontecer, temas, ideias e conceitos 
que serão aprofundados ou ampliados pelo professor de acordo com 
os contextos. Assim, percebemos que o início do projeto seria começar 
brincando.

Assim, a metodologia deste plano de ação consistiu em eleger 
estratégias que nos permitiram apresentar diversas brincadeiras, brin-
quedos e jogos levando em consideração a sutileza lúdica que permeia 
o contexto da educação infantil. Considerando o BRINCAR como ne-
cessidade básica da infância, é preciso compreender que as crianças, 
para brincarem, precisam de companheiros de brincadeiras, espaços 
para brincar, materiais, oportunidades, tempo, estímulo e encoraja-
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mento, oportunidades planejadas e também espontâneas, e valoriza-
ção desse momento pelos adultos que com elas convivem. 

O trabalho proposto foi organizado por meio de situações que 
levaram as crianças a vivenciarem diversas experiências (culturais, 
corporais, afetivas, cognitivas e estéticas). Assim, as crianças foram 
convidadas a participarem da escolha e seleção de conteúdos elen-
cados coletivamente sobre a temática e brinquedos e brincadeiras a 
serem trabalhados no grupo durante o primeiro e segundo semestre, 
como sugere o cronograma de atividades: Levantamento de dados para 
a elaboração do Plano de ação; Brincadeiras em grupo; Origem e his-
tória de alguns Brinquedos; Confecção de Brinquedos; Confecção de 
jogos; Brincadeiras de Faz de Conta; Brinquedos Cantados; Brincadei-
ras populares; Brincadeiras de roda; Brincadeiras do tempo dos pais 
e avós; Registros das Brincadeiras; Sorteio da sacola de Brincadeiras; 
Brincadeiras em família; Confecção do Portfólio Coletivo; Socializa-
ção do Registro das brincadeiras em Família.

Desse modo, durante o trabalho desta temática, realizamos com 
o grupo de crianças e com a participação da família, um levantamento 
de material e de fundamentação teórica que subsidiou as nossas ações, 
por meio de pesquisas na internet, livros, revistas e jornais, histórias de 
brincadeiras da infância dos pais; vivências por meio da culinária, etc. 

O nome do projeto foi intitulado: “1,2,3 Vamos brincar outra 
vez!” ao percebermos que a fala da maioria das crianças do grupo ao 
finalizar uma brincadeira era “vamos brincar de novo!” Apresentamos 
como objetivo a importância de  valorizar a brincadeira como ação 
cultural e forma de expressão relevante para a vida dos seres humanos 
de modo que traduza a construção de conhecimento pela criança, in-
dividual e coletivamente, uma vez que a brincadeira propicia à criança 
a construção de sua identidade cultural e social.

Neste contexto, elencamos com as crianças, por meio de lista-
gem em cartazes, desenhos, imagens, obras de arte que retratam di-
versas brincadeiras, vídeos, músicas, algumas brincadeiras que elas já 
conheciam e quais desejariam aprender mais um pouquinho. Como 
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o brincar no DEI é cotidianamente vivenciado e considerado como 
eixo do trabalho na Educação infantil, as crianças demonstraram que 
já conheciam muitas brincadeiras, ainda assim a cada brincadeira es-
colhida, brincamos, conversamos e registramos em desenho e cartaz 
as regras das brincadeiras coletivas já conhecidas por eles, e as regras 
criadas das novas brincadeiras inventadas por eles; também foi pos-
sível pesquisar com a ajuda da família, a história e origem de alguns 
brinquedos, socializar a pesquisa em roda e confeccionar de modo al-
ternativo os brinquedos pesquisados como: ioiô, bola de meia, quebra-
cabeça, tangram, jogo da memória.

A brincadeira de faz-de-conta também foi muito presente du-
rante o primeiro semestre, e a função social numérica esteve presente 
em todas brincadeiras e jogos que exigiam maior concentração, pois o 
desejo de quantificar, comparar, e reconhecer os números aconteceu 
nos momentos que  brincamos de casinha, de viajar de trem, de hos-
pital, mas o maior sucesso foi o salão de beleza! A arte, a música, a po-
esia e as inúmeras histórias lidas e recontadas pelas crianças também 
fizeram parte do trabalho realizado durante este primeiro semestre no 
grupo 4, garantindo às crianças acesso aos processos de apropriação 
de conhecimentos e aprendizagens por meio das diferentes linguagens 
expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, estética e sociocul-
tural. 

No segundo semestre deu-se continuidade ao projeto iniciado 
no primeiro semestre: “1,2,3 Vamos brincar outra vez!”  brincando 
novamente de algumas brincadeiras coletivas vivenciadas no semes-
tre anterior, a confecção de alguns brinquedos, a invenção de novas 
brincadeiras e regras, construídas pelas crianças; brinquedos cantados 
e participação da família no DEI  em que alguns pais ensinaram dife-
rentes brincadeiras da infância para as crianças do grupo 4. 

No entanto, o que provocou maior interesse e expectativa nas 
crianças foi a oportunidade que tiveram de cada criança levar para 
casa a “Sacola de Brincadeiras” com brinquedos, confeccionado por 
eles, livros, jogos e fichas com sugestão e regras de várias brincadeiras 
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com fotografia deles brincando e o caderno de registro para registrar 
em forma de desenho, escrita e imagens fotográficas os momentos de 
brincadeiras vivenciados em família. O exercício de esperar a vez de 
ser sorteado para levar a tão sonhada sacola foi um aprendizado tran-
quilo para algumas crianças e sofrido para outras que foram as últimas 
a serem sorteadas. Neste contexto, foi possível trabalhar questões de 
extrema importância com as crianças na educação Infantil, como: an-
siedade, conceito de sorteio, atenção, espera da vez, frustração, curio-
sidade, partilha dentre outros.

Apresentar para o grupo de colegas do G4 o caderno com as 
imagens e registro feito das brincadeiras em família, era algo muito es-
perado pela criança que levou a sacola, bem como para om grupo que 
demonstrava curiosidade em ver e saber de que as diferentes famílias 
tinham brincado juntos.

Considerações Finais

Os diferentes contextos vivenciados com as crianças na Educa-
ção Infantil mostram que a brincadeira é a linguagem mais usada pelas 
crianças para comunicarem entre si e com os adultos.

Momentos estes de diversas brincadeiras que significaram o 
projeto de maneira singular, demonstrando e ressignificando a impor-
tância da brincadeira, pois é pelo brincar e repetir a brincadeira que a 
criança saboreia a vitória da aquisição de um novo saber fazer, incor-
porando-o a cada novo brincar. Recriando seu mundo e o mundo que 
veem representados em diferentes contextos: pela TV, pelas histórias 
de vida, espaços coletivos, passeios estão constituindo-se como sujei-
tos criança.

Com o desenvolvimento deste projeto avaliamos que por meio 
de diferentes metodologias, as crianças foram se apropriando dos ele-
mentos propostos, o que favoreceu ampliar os conhecimentos indivi-
dual e coletivo das crianças e propiciar muitas possibilidades de apren-
dizagens e o desenvolvimento integral das mesmas sobre vários aspec-
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tos de suas curiosidades, ampliando seu universo cultural e científico, 
bem como promovendo vivências diversificadas e significativas por 
meio das diversas brincadeiras e interações (criança/crianças, criança/
educador e criança/família) que permearam todo o projeto, favorecen-
do de maneira processual a constituição da identidade cultural e social 
das crianças.
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Leitura literária na escola: 
desdobramentos estéticos e afetivos 

Maria de Fátima Cruvinel1

Considerações iniciais
 

A tarefa principal da educação é estabelecer a relação entre a crian-
ça e o mundo, o que pressupõe, conforme Jorge Larrosa (2014) 

em recente entrevista, tornar a sala de aula um espaço para o imprevi-
sível. Se considerarmos que essa relação se dá especialmente por meio 
da linguagem verbal, a concepção dialógica da linguagem sustentando 
o ensino de língua materna na escola é determinante, principalmente 
levando em conta a proposta de Larrosa como condição para que a 
educação conte com um importante pressuposto: a imprevisibilidade 
no universo escolar. Essas considerações do estudioso espanhol figu-
ram como abertura deste texto, uma vez que é interesse aqui refletir 
sobre os sentidos da educação contemporânea, o que implica pensar 
o papel da escola e de seus sujeitos num cenário marcado, sobretudo, 
pela autonomia no que se refere ao acesso à informação e ao conhe-
cimento. Não que em outras épocas não houvesse a preocupação de 
pensar a educação considerando o homem em relação ao seu tempo, 
afinal, a subjetividade é porosa aos seus contornos.

Se educar é principalmente dar à criança a condição de perce-
ber-se no mundo – e também o mundo em si, ou seja, como ele a afeta 
–, uma questão interessante a se colocar, senão para respondê-la, ao 
menos para problematizá-la, seria: o que tem alimentado os afetos do 
indivíduo contemporâneo? A palavra afeto, aqui, é tomada do cam-
po da psicologia, no sentido de sentimento ou emoção em diferentes 

1 Doutora em Estudos Literários pela UNESP. Professora de Língua Portuguesa do CEPAE/UFG.  
fatimacruvinel@uol.com.br
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graus de complexidade (HOUAISS, 2015).  Mas evidentemente não se 
trata de imposição, nos moldes do que se convencionou “ditadura da 
felicidade” ou, como querem alguns mais radicais, a “fúria do bem”; o 
que importa relevar aqui é a pergunta: o que nos move? Abordada da 
perspectiva da leitura literária na escola, as experiências com a litera-
tura (passíveis de serem motivadas por outras linguagens da ficção, 
como o cinema) que nos mobilizam são aquelas que nos confrontam 
com questões existenciais capazes de atestar nossa humanidade, ou 
seja, aquelas que identificam o que há de humano em nós: o amor, o 
desejo, a perda, a dor, a conquista. Nada muito diferente do que mo-
bilizou o homem no passado, mas tudo a ser dimensionado conforme 
os valores e as mentalidades de nossa época. Na verdade, a palavra 
literária, distendida, dúctil, é capaz de nos mobilizar mesmo depois 
de muito tempo em que veio à luz. Shakespeare, cuja morte fará 400 
anos em abril de 2016, ainda fala conosco. Cito este exemplo em razão 
da quantidade de peças atualmente em cartaz em São Paulo (Otelo, 
Ricardo 3º, Macbeth, A tempestade, além de outras pouco conhecidas). 
Outra prova dessa força da literatura são os inúmeros filmes baseados 
em livros. 

Partindo do dado de que a escola é um espaço propício à co-
nexão da criança com o mundo, considerando as inter-relações dos 
colegas e a mediação do professor, e também levando em conta que 
a sala de aula é um espaço favorável ao imprevisível, proponho-me a 
problematizar a leitura literária na escola, como uma prática que pode 
alcançar interessantes desdobramentos estéticos e afetivos. Assim, é da 
perspectiva da prática de leitura literária como atividade escolar que 
este trabalho pretende tratar, observando-se que, à parte estar situada 
no chão da escola, a prática leitora não demanda, necessariamente, a 
substituição do gesto de ler pelo ato de aprender. Ela pode, malgrado a 
força pedagógica do espaço de sala de aula, privilegiar a subjetividade 
constitutiva da experiência estética com o texto lido, concedendo es-
paço ao sujeito leitor no movimento de interpretação. Entre as diver-
sas dimensões da complexa atividade de leitura, especialmente a que 
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envolve o gênero literário, uma delas é a que mobiliza a afetividade do 
leitor no processo de recepção do texto, o que pressupõe a dimensão 
subjetiva da ação leitora, bem como a participação do leitor como “au-
tor” da obra, no momento particularizado da leitura. 

Antes, porém, cumpre uma observação: pensar a leitura literária 
como prática escolar – objetivamente, como atividade mobilizada na e 
pela sala de aula – pode minimizar a sacralização da leitura, que deter-
mina grande parte dos discursos sobre a formação de leitores, ou, no 
mínimo, abalar a perspectiva romantizada e mitificadora do alcance 
da leitura. O espaço da sala de aula – o que inclui evidentemente seus 
protagonistas, professor e alunos, leitores reais – é bastante concreto 
para permitir que se escamoteiem as contradições e tensões próprias 
tanto das práticas pedagógicas quanto das implicações subjetivas do 
ato de ler. Não se podem desconsiderar as implicações que permeiam 
a relação entre a literatura e a educação: teórico-epistemológicas, didá-
tico-metodológicas e ético-estéticas.

Em uma de suas crônicas semanais, o escritor e ator Gregório 
Duvivier traz uma revelação de ordem pessoal: “Demorei a andar. De-
morei a falar. Mas comecei a ler muito cedo, quando descobri que ler 
é uma ótima maneira de não estar. Passei os primeiros anos da minha 
vida não estando aqui, nem perto daqui: estava nos livros [...] (DUVI-
VIER, 2013, p. E5). O cronista percebe a leitura como meio de habitar 
outro mundo, ou abstrair-se momentaneamente da realidade e inserir-
se noutra. O propósito da citação é realçar a força que tem a literatu-
ra de nos tirar da realidade imediata e nos abrir para a alteridade e, 
consequentemente, trazer-nos de volta a nós mesmos. Trata-se, assim, 
da inequívoca relação entre alteridade e identidade; da necessidade do 
outro para o retorno a si e a percepção do eu. 

Bons exemplos dessa particularidade da literatura são as obras 
Lendo Lolita em Teerã: memórias de uma resistência literária, da ira-
niana Azar Nafisi (2009), e Aprendi com Jane Austen: como seis ro-
mances me ensinaram sobre amor, amizade e as coisas que realmente 
importam, do norte-americano William Deresiewicz (2011). Na pri-
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meira, a autora reflete sobre os conflitos de seu país de origem e, sobre-
tudo, sobre a condição feminina submetida à tirania do regime islâmi-
co, depois de vivenciar com um grupo de ex-alunas uma experiência 
de leitura de obras literárias proibidas no Irã. Na segunda, em forma de 
ensaio, o autor retoma sua juventude pelo fio da memória para narrar 
uma experiência leitora que teria sido responsável por parte importan-
te de sua formação.

Não se entenda, com estas considerações e exemplos, que a lei-
tura literária funcione como prescrição médica, mesmo porque a com-
preensão de leitura que embasa minha proposta de abordagem decorre 
da concepção de linguagem como manifestação dialógica, de forma 
que autor e leitor atuam ativamente para a construção de sentidos, ou 
seja, o leitor não figura como paciente no processo de significação. Em 
artigo sobre a natureza do romance, o premiado escritor Milton Ha-
toum observa que, longe de ser uma receita de bem viver ou funcionar 
como autoajuda, a boa literatura causa surpresa, dúvidas, estimula a 
reflexão porque “contribui como indagação à vida, como estímulo à 
reflexão e ao pensamento. Ela é um convite à aventura da palavra e seus 
símbolos” (HATOUM, 2015).

O estudioso da leitura Vincent Jouve propõe que a dimensão 
subjetiva deve ser colocada “no coração dos cursos de literatura”, 
considerando o duplo benefício: levar o aluno a se interessar por um 
livro que fale dele próprio e a complementar seu saber sobre o mun-
do, via conhecimento sobre si (JOUVE, 2013, p. 54). Para além dos 
cursos de literatura, podemos propor o enfoque na dimensão sub-
jetiva também para a prática de leitura literária escolar. Em um de 
seus principais estudos, o teórico francês sintetiza, com base em uma 
abordagem semiótica, as várias facetas da complexa atividade da lei-
tura: 1) processo neurofisiológico, porque ativada por diferentes fun-
ções do cérebro, do que decorre que, antes de qualquer abordagem 
do conteúdo, ler é uma operação de percepção, de identificação e 
de memorização dos signos; 2) processo cognitivo, que diz respeito 
à conversão das palavras em elementos de significação e que exige 
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abstração do leitor; 3) processo argumentativo, que pressupõe a in-
tenção de convencer, perceptível ou não, mas presente em todo texto, 
dada a força interpeladora do discurso; 4) processo simbólico, que 
guarda relação direta com o contexto cultural de cada leitor, uma vez 
que age nos modelos do imaginário coletivo, recusando-os ou acei-
tando-os; 5) processo afetivo, dada sua influência sobre as emoções 
e a afetividade do leitor, o que determina a identificação, portanto, o 
que move a leitura de ficção (JOUVE, 2002).

Desenvolvimento: da prática de leitura e seus desdobramentos

Dessas diversas mas complementares particularidades e facetas 
do ato de ler, interessam-me, para desenvolver a reflexão aqui propos-
ta, especialmente os dois últimos processos, os quais serão abordados 
em diálogo com o projeto de leitura da narrativa juvenil Corda bam-
ba, da premiada escritora brasileira Lygia Bojunga Nunes, realizado 
com turmas do 7º ano do ensino fundamental do Centro de Ensino 
e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE-UFG).  Por meio de uma 
experiência efetiva de leitura, ou seja, vivida por leitores reais, a pre-
tensão é reafirmar a escola como espaço de formação de sujeitos lei-
tores, ressaltando o investimento, pós-leitura, no que se denominou 
“desdobramentos”, com vistas a contemplar a experiência leitora sub-
jetiva e a oportunizar aos alunos a adesão à obra, um envolvimento 
pessoal com o livro, ainda que as ações decorrentes da leitura tenham 
sido computadas como “tarefa escolar”. Em nosso projeto de leitura no 
CEPAE, as atividades relativas às leituras literárias não deixam de ser 
consideradas no processo de avaliação, mas é necessário ressaltar que 
as abordagens propostas privilegiam a interpretação pessoal do aluno. 
Infelizmente ainda não instauramos a leitura cursiva, como já ocorre 
na França. Distinta da leitura analítica, que exige do aluno a análise e 
interpretação do texto, a leitura cursiva se caracteriza por ser uma ati-
vidade mais pessoal e autônoma, livre da coerção avaliativa (ROUXEL, 
2015).
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A literatura é, antes, lugar do eu; a leitura literária explora a fan-
tasia para reinventar a realidade. O espaço escolar é lugar do conheci-
mento mas pode ser também lugar dos sonhos. A presença do gênero 
literário na escola, à parte buscar atender às tantas funções já reconhe-
cidas – ver a esse respeito o ensaio “Sobre algumas funções da literatu-
ra”, do semioticista italiano Umberto Eco (2003) –, tem como interesse 
inquestionável levar o aluno à percepção de si e do mundo, por meio 
da experiência estética com a linguagem, que pressupõe os processos 
simbólico e afetivo. E, para que essa experiência possa ser alcançada, 
um bom começo pode ser a escolha do livro. Antes, porém, não seria 
inoportuno trazer algumas considerações sobre a autora, com o intuito 
de antecipar a justificativa da escolha também do título, além de reite-
rar algumas afirmações já feitas neste trabalho.

No romance Aula de inglês, a protagonista afirma: “É claro que 
eu já sabia que um livro pode modificar a vida de uma pessoa, e que a 
relação de quem escreve e de quem lê pode ser mágica” (NUNES, 2006, 
p. 22). Na genial mensagem que escreveu a pedido do IBBY (Organi-
zação Internacional para o Livro Infantil e Juvenil), intitulado “Livro: 
a troca”, ela fala de sua profunda ligação com o livro, e assim introduz 
o texto: “Para mim, livro é vida: desde que eu era muito pequena os 
livros me deram casa e comida” (NUNES, 1988, p. 7). Não são poucos 
os textos de Lygia Bojunga Nunes que, se não tematizam, reverenciam 
a leitura e a escrita, mas seu projeto literário não só põe em questão a 
relação subjetiva com a palavra escrita, seja lendo ou escrevendo, mas 
também expõe, com um discurso que requer (e ganha) a adesão do 
leitor, as ocorrências mais comezinhas mas que, por serem do universo 
particular, são antes de tudo verdades demasiado humanas.

Assim, o que norteia a indicação de um título para leitura es-
colar é o interesse que esse gênero possa ter para o leitor individual, 
particularizado, ou seja, é o efeito de sentido que o texto dado a ler 
pode alcançar junto ao sujeito leitor, naquele momento de sua vida. 
Dito de outro modo, interessa, numa proposta de prática leitora literá-
ria, que a leitura do texto mova o leitor em direção a si mesmo, a fim 
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de que lhe permita ver-se nas relações que o conectam ao que está ao 
seu redor, ou seja, que o texto, no processo de construção de sentidos 
pelo leitor, funda o individual com o social. Por isso mesmo um dos 
aspectos da obra bojunguiana que justificam sua indicação para um 
trabalho mais detido de compreensão leitora na escolarização básica 
é o investimento da autora em personagens crianças e adolescentes, 
consequentemente, nos conflitos que lhes são peculiares. 

Em estudo sobre a personagem no romance, o professor e crí-
tico literário Antonio Candido afirma que o enredo existe por meio 
das personagens e que essas vivem na trama, de tal maneira que “en-
redo e personagem exprimem, ligados, os intuitos do romance, a vi-
são da vida que decorre dele, os significados e valores que os animam” 
(CANDIDO, 1985, p. 52). Somam-se a esses dois elementos as ideias 
e, assim, enredo, personagem e ideias são intimamente ligados, in-
separáveis no todo do romance bem realizado. Contudo, desses três 
elementos, avulta a personagem, pois “ela representa a possibilidade 
de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de iden-
tificação, projeção, transferência etc.” (CANDIDO, 1985, p. 53). Não 
se trata, ressalva o crítico, de considerar a personagem como essência 
do romance; ela é, sim, o elemento mais atuante, mais comunicativo 
da arte novelística moderna mas que só adquire pleno significado no 
contexto da obra. Analisando algumas personagens de Lygia Bojunga 
Nunes, Eliana Gabriel Aires (2012, p.147) observa que na obra da au-
tora essa categoria narrativa “atinge uma dimensão maior, pois extra-
pola os limites da própria ficcionalidade constituindo-se em elemento 
primordial de vida”.

Na produção literária em questão, que agrada também adultos 
mas é direcionada principalmente a crianças e adolescentes, as perso-
nagens merecem atenção especial, por serem complexas e singulares. 
Traços próprios da natureza humana – como a busca da identidade, a 
autoafirmação, os sentimentos de amizade, amor, ciúme, inseguran-
ça, bem como as decepções sofridas no processo de amadurecimento 
inerente ao ser, inclusive temas considerados por muito tempo tabu, 
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como a morte, o sexo, a homossexualidade – são problematizados nas 
tramas dessa autora, dimensionando a subjetividade das personagens 
crianças e jovens, que vivem situações de conflito, especialmente na 
relação com os adultos.

Mas esses aspectos não teriam efeitos de sentido tão significa-
tivos, como atestam a crítica e os prêmios, não fosse um dado caro à 
estética bojunguiana: a linguagem ao rés do chão por onde transita o 
leitor. A literatura de Lygia Bojunga Nunes, carregada de sentimento 
do humano, chega fácil aos jovens leitores, dada a espontaneidade do 
discurso, particularidade que se materializa num texto em que a língua 
portuguesa apresenta-se marcada por traços da oralidade, pelo regis-
tro informal, tanto na fala de personagens quanto no discurso do nar-
rador. Esse foi considerado um dado inovador na estética da autora, 
pois, diferentemente da maioria das obras literárias infantis e juvenis, 
não há muita distinção entre o discurso do narrador e das persona-
gens (CUNHA, 1986, p. 157-158). Tal característica reitera um projeto 
estético que passa ao largo da função didática, traço que identificou a 
produção literária destinada ao público infantil e juvenil e a manteve, 
por longo tempo, vinculada à pedagogia. 

Como já dito, não é interesse deste trabalho apresentar uma 
análise da obra escolhida, tampouco expor detalhadamente o projeto 
idealizado e desenvolvido para sua abordagem em sala de aula, orga-
nizado de forma a permitir aos alunos uma apreciação relativamente 
abrangente do livro. Foram observados os elementos narrativos, com 
ênfase no debate sobre os conflitos das personagens principais, em fa-
vor do projeto estético e ideológico da autora, assim como sua propos-
ta de conclusão narrativa positiva para tão dolorido trauma infantil, 
em razão do público leitor da obra. Como proposta de ampliação do 
diálogo com a narrativa, o projeto de leitura explorou também a adap-
tação do livro para o cinema, no longa-metragem Corda bamba: his-
tória de uma menina equilibrista, dirigido por Eduardo Goldenstein. 

O objetivo, aqui, é restringir a abordagem a aspectos da prática 
leitora que, a meu ver, podem ilustrar as facetas simbólica e, principal-
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mente, afetiva da leitura. Corda bamba narra a história de Maria, uma 
garota em profundo conflito desde que assistiu à morte de seus pais, 
equilibristas de circo. Essa cena mantém-se recalcada em suas lem-
branças até que, aos dez anos, ela começa a empreender uma viagem 
interior. A corda, que figura no título, é o elemento simbólico que lhe 
dá acesso às portas, igualmente simbólicas, através das quais as cenas 
do passado são relembradas ou imaginadas, contribuindo para ela su-
perar o trauma e recompor sua trajetória. O título do livro remete à 
própria condição de Maria e a situações-limite de outras personagens 
da trama, especialmente aos pais mortos durante um espetáculo de 
equilibrismo, além de situar o espaço fundamental do conflito: o circo. 

Longe de utilizar a leitura literária como pretexto, sabe-se que 
a ação leitora mobiliza reações e interesses que extrapolam o âmbito 
literário, mas cujos efeitos acabam por iluminar o texto lido, levando o 
leitor a retomá-lo. A esse movimento é que chamo aqui de “desdobra-
mentos”.  No caso em questão, a revelação do quase absoluto distancia-
mento, e ao mesmo tempo grande curiosidade, dos alunos em relação 
ao circo motivou os desdobramentos da leitura de Corda bamba, que 
se configuraram na forma de pesquisa e apresentação oral. A proposta, 
desenvolvida pelos alunos em grupos, buscou resgatar um pouco da 
história do circo e também explorar algumas das atrações circenses 
mais tradicionais. Assim, os temas da pesquisa elaborada pelos alunos 
foram definidos conforme se mostra a seguir. 

1) História do circo: a ideia foi compor a história por meio de 
pesquisa na internet e também via memória de pessoas mais velhas – 
membros da família, como avós e bisavós, ou da comunidade –, que 
tivessem vivenciado o circo, na condição de espectadores, a fim de que 
os alunos recuperassem não somente dados do objeto de pesquisa em 
si, mas também os efeitos dessa manifestação artística nos sujeitos e 
em sua cultura. 

2) Palhaço: protagonista maior do circo mas em situação de 
quase extinção, sua abordagem visou recolocá-lo no centro das aten-
ções, propondo aos alunos a busca de um sujeito real, que tivesse atua-



110 Maria de Fátima Cruvinel

do como palhaço. O propósito foi colher um testemunho concreto so-
bre a condição dessa figura que teve um importante papel para muitas 
crianças, numa época não tão distante, a fim de conhecer um pouco de 
sua trajetória, as alegrias e adversidades de uma vida nômade. Como 
atrações humanas, foram lembradas também outras figuras encontra-
diças no circo, como os anões, a mulher barbada e outros integrantes 
do que foi chamado no passado de “circo dos horrores”.

3) Magia: esse objeto de investigação, que atraiu bastante o inte-
resse da turma, foi proposto como provocação a que o grupo se prepa-
rasse para trazer ao espaço da sala de aula alguns truques, típicos dos 
apresentados ao “respeitável público” do circo.  Os truques, certamente 
não os sofisticados, foram desvendados em vídeos da internet e treina-
dos para o “espetáculo”.

4) Animais no circo: para este item da pesquisa, foi antecipado 
o mote “Alegria das crianças e tristeza dos animais”, e a abordagem não 
poderia ser diferente, dado o alcance dos movimentos de defesa dos 
animais – e das decisões legais apesar da polêmica – contra seu uso em 
espetáculos circenses, considerando as más condições em que vivem e 
os maus-tratos no processo de adestramento. 

5) Habilidade corporal: para esse tipo de atração circense, que 
inclui a corda bamba e a pirotecnia presentes na trama do livro de Ly-
gia Bojunga, o intuito foi a pesquisa elencar as várias modalidades, 
apontando as diferenças mas sobretudo evidenciando o esforço dos 
artistas e acrobatas para a auto superação no picadeiro. A proposta 
previu também a simulação de algum número de equilíbrio em sala 
de aula.

Após as apresentações do grupo, o que se percebeu nos alunos 
foi um alargamento da experiência com a narrativa lida e, sobretudo, 
uma evidente aproximação entre leitores e obra. Explorando o elen-
co das personagens de Corda bamba, em vez do palhaço, a figura que 
centraliza as atenções é a mulher barbada, Barbuda, como é chamada 
a personagem bojunguiana. Mas, diferentemente de ser configurada 
como uma aberração da natureza, comum no chamado “circo dos hor-
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rores”, que explorava as anomalias humanas como espetáculo quando 
as diferenças não eram explicadas como mutações genéticas ou como 
doenças, tampouco havia a compreensão de direitos humanos, Bar-
buda é a personagem que recebe maior adesão dos leitores. Ela e seu 
marido, o aprendiz de engolidor de fogo, chamado Foguinho, são ami-
gos dos pais de Maria e a acolhem, com afeição pura e desinteressada, 
após a tragédia no picadeiro. Sem filhos, eles destinam à órfã todo seu 
carinho, até a garota ser levada para a casa da avó, com quem não tem 
relações afetivas.

Segundo Jouve (2002), os sentidos construídos no ato da leitura 
se instalam de imediato no contexto cultural de cada leitor. E porque 
interage com a cultura e os esquemas dominantes de um meio e uma 
época, a leitura “afirma sua dimensão simbólica agindo nos modelos 
do imaginário coletivo quer os recuse quer os aceite” (JOUVE, 2002, 
p. 22). Fixados no plano do imaginário de cada um, mas também in-
fluenciados pelo imaginário coletivo, os sentidos de um texto não são 
fixos, daí a leitura ter o poder de transformar mentalidades. O estra-
nhamento inicial do leitor ante a personagem Barbuda evolui para a 
simpatia e completa adesão, especialmente após a leitura do capítulo 
intitulado “Conversa de orelhão”. 

Situado logo no início do livro, esse capítulo adiciona uma carga 
de humor à narrativa, o que acaba por distensionar a cena de despedi-
da entre Barbuda e Maria, porque o circo viajará em turnê – razão pela 
qual a menina foi levada para morar com a avó materna. Como se trata 
de uma conversa de orelhão, ela é entrecortada por incompreensões e 
repetições, pela confusão da mulher ao inserir fichas no aparelho, além 
das digressões de Barbuda ao narrar alguns fatos, por exemplo, a difi-
culdade de fazerem o elefante, que estava “trombudíssimo”, entrar no 
caminhão – veja-se, aí uma crítica da autora ao uso de animais no circo 
–; e a chateação de Foguinho – que precisa aprender a fazer mágicas 
porque não suporta mais engolir fogo – diante da fuga do coelho usado 
no treino. Entre outros assuntos, Maria conta a Barbuda sobre as aulas 
particulares contratadas pela avó, e sua dificuldade em se concentrar 
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porque há sempre um cachorro debaixo da mesa da professora. Tudo 
isso concorre para evidenciar a cumplicidade entre as duas persona-
gens, mas sobretudo para dimensionar o carinho da mulher barbada 
pela menina. E o humor da cena é reforçado pela maneira como Bar-
buda reage às reclamações das pessoas atrás de si, já formando uma fila 
para usar o aparelho.

Cumpre ressaltar aqui a enorme curiosidade dos alunos sobre a 
forma como essa personagem seria caracterizada no filme, a ser visto 
depois da leitura do livro. Para surpresa de todos, o papel foi represen-
tado por um ator barbado, travestido de mulher, que no filme, tal como 
ocorrera no livro, rouba as cenas, tanto pela força de sua interpretação 
quanto pelo inusitado da situação. Percebe-se, no projeto do filme, o 
jogo intencional entre o real e o imaginário, desestabilizando valores e 
verdades cristalizadas. 

Retomando o livro, a preferência dos alunos leitores pela per-
sonagem Barbuda, revelada por eles em questões sobre a leitura da 
narrativa, assim como a torcida para que Maria superasse o trauma 
e continuasse sua vida podem atestar a dimensão afetiva própria ao 
movimento da leitura, sem a qual, segundo Jouve (2002, p. 20), a expe-
riência estética ficaria fadada ao fracasso. Os movimentos de adesão à 
mulher barbada e identificação com a garota órfã podem ser entendi-
dos como dados da subjetividade nessa prática leitora. Para isso basta 
considerar o inusitado da primeira personagem, de perfil irreverente, 
autêntico e mobilizador do riso, além de seu afeto sincero e desinteres-
sado por Maria, figura por quem os leitores nutrem o sentimento de 
compaixão, além da proximidade entre o público leitor e a protagonis-
ta no que se refere à idade.

Considerações finais

Dada sua natureza estética, a literatura mantém-se como janela 
para o mundo, na medida em que propaga a inconformidade, a insatis-
fação e, consequentemente, estimula a imaginação e aviva o desejo de 
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questionar o estado das coisas. A atividade de leitura mobilizada pela 
obra Corda bamba e os desdobramentos dela decorrentes permitem 
afirmar que os alunos leitores vivenciaram uma experiência estética 
singular e individualizada, do que resultou a percepção do outro e de 
si na relação com o universo ao redor. Esse processo, possível por cau-
sa da inclusão de si no movimento subjetivo e imprevisível da leitura 
literária, é o que pode comprovar a função humanizadora da literatura 
(CANDIDO, 1995). 

Apesar do silêncio e recolhimento que o ato da leitura exige, 
longe de nos aquietar, a literatura nos inquieta, nos instiga a perguntar, 
a olhar para outras subjetividades. Essa ação mental tem correspon-
dência física no ato comum, observável nos leitores, de muitas vezes 
tirar os olhos na página para pousá-los em lugar nenhum, permitindo 
ao pensamento divagar. Esse movimento que afasta o leitor dos traços 
negros no papel indica também a singularidade da ação de ler.  Singu-
laridade do leitor movida pela do autor do texto (e ilustrador, no caso 
de livros ilustrados). Afinal, o que a arte nos oferece é a exploração 
de uma verdade estética pessoal, “por isso a literatura não é o lugar 
das certezas, mas o território da dúvida e não há nada mais libertá-
rio e revolucionário que a possibilidade de duvidar, de nos enfrentar a 
nós mesmos para colocar nossas certezas em xeque” (ANDRUETTO, 
2014). 

O que cabe a professores que acreditam na formação de leitores 
na escola é reafirmar a prática de leitura literária pela recuperação dos 
sonhos e pela educação dos afetos; é confiar no poder da leitura de 
transformar mentalidades. Afinal, uma sociedade sem arte, inclua-se 
evidentemente a literatura, e que pensa poder dispensá-la, é uma so-
ciedade fadada a reverberar clichês, a propósito, hoje muito encontra-
diços nas redes sociais, espaço das opiniões ligeiras e superficiais, das 
quais nossos alunos não precisam necessariamente fugir mas as quais 
certamente devem questionar. Esse seria, a meu ver, um importante 
papel da escola contemporânea e de seus sujeitos.
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A constituição da linguagem poética e 
imagética em o bicho de sete cabeças e 

outros seres fantásticos

Elisandra Filetti-Moura1

Introdução

O presente texto discute a prática da leitura de poesia em sala de 
aula, com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, do Centro 

de Ensino  e Pesquisa Aplicada à Educação/UFG. O trabalho se de-
sen- volveu, a partir da leitura do livro Bicho de Sete Cabeças e Outros 
Seres Fantásticos,  de Eucanaã Ferraz e teve como norteamento o en-
volvi- mento de leituras dos poemas, bem como atividades desenvol-
vidas que estabelecem um diálogo com textos folclóricos, lendários e 
mitológicos, salientados pela leitura do livro de poemas. As discussões 
temáticas e de organização discursiva da poesia culminaram com pro-
duções de poemas ou textos adaptados e, nos moldes do que fizeram 
Ferraz e da Loba (2007), os alunos também ilustraram suas produções. 
A importância desse trabalho no Ensino Fundamental deve-se à rela-
ção primordial  estabelecida entre o discurso poético e a formação de 
leitores de poesia na escola básica, possibilitando outras conexões com 
outros discursos presentes em nossa sociedade.

O estudo de poesia em sala de aula tem sido um desafio para 
professores e alunos, porque nem sempre poema é um gênero de aces-
so fácil à maioria dos leitores. Por motivos mercadológicos, muitas 
vezes, o leitor comum tem maior acesso ao texto em prosa do que ao 
texto poético que, erroneamente, é considerado um texto difícil, jus-
tamente porque necessita de uma participação efetiva do leitor para a 

1 Doutora em Letras e Linguística pela UFG. Professora de Língua Portuguesa do CEPAE / UFG. 
elisandra.filetti@yahoo.com.br
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construção de seu sentido. No entanto, isso também não é necessário 
no texto de prosa?

O que importa, para a escola e para a formação do leitor 
iniciante, é apresentar-lhe opções diversas de leituras, dos mais 
diversos gêneros, e primando para que essas leituras não fiquem 
presas a períodos históricos específicos, mas que seja possível 
apresentar ao leitor o maior número possível de produções literá-
rias reconhecidas. Abrir espaço para serem discutidas novas pro-
duções, o papel de best-sellers é tão importante quanto salientar 
a importância do clássico, porque crescemos como leitores à me-
dida que aprendemos a comparar e a escolher as leituras que nos 
constituem como ser.

Transformar leituras obrigatórias da escola em movimentos de 
entendimento da poesia, da leitura como prazer, requer um processo 
de sedução e preparação do leitor, por parte do professor, que nem 
sempre ocorre de maneira imediata ou eficaz. Trata-se de um processo 
que deve criar experiências variadas para a abordagem do texto poéti-
co. É o que pretendo descrever ao longo deste texto.

Antes de mais nada, a Literatura deve ser vista como um conhe-
cimento sócio-histórico representativo de uma cultura e esse conheci-
mento é sistematicamente atualizado. A escola, como mediadora desse 
conhecimento e de tantos outros, deve inserir o aluno num universo 
em que não apenas o aluno recebe informações, mas que seja capaz 
de atuar sobre o que lê, materializando sua compreensão do objeto de 
leitura, nesse caso, o Poema.

Segundo Jean Hébrard (2002), os estudos sobre alfabetização 
subentendiam que atividades como ler, escrever e contar fossem com-
petências identificáveis e constantes do pensamento humano. O en-
sino evolui, com base nessas habilidades. No entanto, nos dias atuais, 
ler e escrever, assim como outras habilidades cognitivas básicas do ser 
humano, adquirem outras conotações daquelas do passado. Com a re-
volução tecnológica, a leitura ganhou novos suportes e, consequente-
mente, o leitor contemporâneo não tem mais a mesma disposição de 



117A constituição dA linguAgem poéticA e imAgéticA em o bicho de sete cabeças e outras seres 
fantásticos

um leitor do século XIX. As atividades corriqueiras são tantas, foca-se 
mais tempo nos domínios da internet e a mente dispersa/alerta dos 
dias atuais requer do leitor outras habilidades de concentração ao to- 
mar contato com o livro-objeto.

Há claros avanços, como também há dificuldades em se traba-
lhar essas variáveis na escola. Talvez não seja o livro que esteja obsole-
to, não creio nisso. O modo como trabalhamos é que deve considerar 
outras relações de sentido, outros suportes tecnológicos utilizados a 
nosso favor, como dito no início desse texto, em relação ao uso de cur-
ta-metragens. A mobilização dos leitores para se sentirem motivados 
passa por muitas estratégias que contribuem para desencadear no lei-
tor o gosto pelas imagens de poesia, principalmente quando aliadas às 
imagens cinematográficas.

No trabalho com a poesia é possível identificar os textos que 
dialogam com um “cinema de poesia” (PAZZOLINI, 1982; XAVIER, 
2003; MOURA, 2013), o que possibilita à escola evidenciar a poetici-
dade presente também no discurso cinematográfico, integrando-os ou 
subvertendo-os.

A produção de sentidos está associada à possibilidade de o lei-
tor apreender o significado do texto, ampliando-o e relacionando-o às 
suas experiências, às novas experiências estéticas com os sentidos, com 
o uso da língua, com o uso criativo da língua.

O papel da leitura cinematográfica e de poesia em sala de aula

Ao dar início às atividades de leitura literária, em sala de aula, 
considerei por bem iniciar as considerações sobre o papel da leitura e 
da leitura literária, a partir do curta-metragem Os fantásticos livros vo- 
adores do Sr. Lessmore,  produzido em 2012, por Brandon Oldenburg, 
que ganhou o Oscar de melhor animação e retrata como os livros são 
devotados àqueles que lhes dedicam amor ....

Extremamente ilustrativo quanto à importância da leitura na 
vida de um indivíduo, esse curta apresenta com leveza e extrema sim-
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plicidade a possibilidade de um leitor dar vida aos livros que lê, de 
modificar sua existência e de tornar-se livre para viver. Essa introdução 
à leitura de poesia, em turmas de 6º ano, com base na introdução à 
linguagem do cinema, foi fundamental para auxiliar a relação entre o 
texto escrito, a formação do leitor e a aprendizagem.

Não se pode negar que a escola deva se apropriar das tecnologias 
para atrair esses alunos já nascidos numa era de tecnologia avançada, 
embora a escola, bem como os alunos, tenham acesso pleno a tudo que 
é produzido. No entanto, a imagem é tão importante quanto os outros 
meios de expressão do pensamento e tudo se organiza no mundo por 
meio de representações: o cinema, a literatura, a língua, enfim.

A relação cinema-literatura, especificamente a relação entre cinema 
e poesia, acredito ser um caminho profícuo para o ensino de literatura na 
escola. Moura (2013) revela o modo como se pode aproximar linguagens 
como a Poesia e o Cinema. Esses dois gêneros têm o poder de fascinar 
porque envolvem a construção da linguagem de maneira poética, em que 
essa imagem poética percorre o discurso cinematográfico sem que essas 
duas estéticas percam sua identidade. Como afirma o autor:

O corte de episódios de uma estrofe para outra, ou de um 
verso para outro, assim como a continuidade da represen- 
tação poética realizada por indicações de encadeamento de 
versos e estrofes nos fornecem imagens que nos lembram a 
imagem cinematográfica. Mas não se trata da imagem do 
cinema convencional, que trabalha com códigos marcados, 
que sempre possuem o mesmo significado. Há liberdade 
para a reestruturação da linguagem, para a busca de uma 
sensibilidade surrealista, que cria outras formas de visuali- 
zação do objeto artístico. (MOURA, 2013: p.187-188)

A ideia de representação, subjacente aos discursos cinematográ-
ficos e poéticos, impõe ao leitor a percepção, de um lado, dos jogos 
dos ritmos e dos efeitos de sentido linguísticos, assim como da fantasia 
envolta na leitura dos textos literários.
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A imagem de trazer à vida um livro, uma narrativa, como retrata 
o curta-metragem Os Fantásticos Livros Voadores do Sr. Lessmore, re-
vela que os discursos são inacabados, inexistentes e só podem ser atu-
alizados pelo interlocutor. Assim também é inacabado o discurso da 
poesia. Diante dessa contextualização e motivação para a leitura, além 
de textos literários que os alunos escolhem livremente, a introdução à 
leitura de livros exigidos pela escola, para o ano de 2015, deu início a 
essa jornada.

A temática relativa aos estudos folclóricos esteve presente des-
de o primeiro livro lido em 2015 que foi Curupira  (2004), de Roger 
Mello, um trabalho que merece maior destaque num momento pos-
terior, e foi a porta de entrada fundamental para o trabalho poético 
com O Bicho de Sete Cabeças... Esse livro não somente foi importan-
te porque retrata histórias folclóricas de O Curupira, título de um 
dos poemas presentes na coletânea de Ferraz, mas porque instaura 
o mesmo clima de suspense/medo/fascinação que acaba envolvendo 
os jovens leitores.

A respeito desse envolvimento fascinante que as artes promo- 
vem (poesia, teatro, cinema), Barros (2008) considera que “diversidade 
participa de maneira direta ou indireta da formação psicossocial e so-
ciocultural dos cidadãos, a leitura literária (em particular, de poesia), 
por sua pertinência e persistência histórica, torna-se indispensável no 
ambiente escolar. Essa perspectiva é defendida por Candido (1972, p. 
805), segundo o qual, a Literatura possui uma função educativa na es- 
cola que exerce o poder de formar o indivíduo, de apresentar pontos de 
vista diferentes, realidades distintas da vivida pelo leitor ou realidades 
muito próximas que lhe permitem reconhecer-se.

A importância do letramento literário reside na capacidade de 
identificação do leitor com o que lhe é proposto ler, descobrindo pra-
zer e interesse por outras dimensões da leitura e da existência humana. 

A ideia do prazer não está relacionada necessariamente à ideia 
do encontro com tema da obra, mas ao modo como é construída, 
como causa, muitas vezes, estranhamento no leitor. Em relação à pro-
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posta que aqui se apresenta e que mais incomoda o trabalho com a 
poesia, em sala de aula, e de outras artes, é saber se é possível que elas 
sejam ensinadas...

Penso que ensinar é também apresentar caminhos para essas lei-
turas. A apresentação de estratégias para suscitar a curiosidade por um 
assunto é fundamental para envolver o leitor. O professor deve colocar 
o texto escolhido sempre em primeiro plano, mas não pode se furtar 
a revelar possíveis encontros com outros textos, com outras áreas do 
conhecimento, estabelecendo relações intertextuais e interdiscursivas.

Portanto, essa “sedução” requer um trabalho com a língua, com a 
forma textual. Sobretudo, deve abrir espaço para que o aluno faça suas 
ilações, a partir de seu conhecimento, de suas vivências de linguagem.

Bachelard (1978, p. 185) defende que a imagem poética tem seu 
próprio dinamismo, que é estabelecido mediante a criação da imagem 
poética associada às experiências do indivíduo.

Essas considerações teóricas amparam a compreensão que te-
nho do fazer poético e das condições linguísticas que permitem a esse 
texto fazer sentido ao leitor jovem. Ter em mente que a constituição 
dos sentidos de um texto, seja ele qual for, é uma tarefa social, am-
bientada num momento em que todos os interlocutores têm de estar 
voltados a essa atividade.

O professor, ao valer-se de atividades que envolvam interesses 
dos alunos e seus próprios, juntamente com conhecimentos teóricos 
traduzidos à condição desses alunos, recorre a conhecimentos parti-
lhados, contribuindo para que essa interação seja responsável pelo su-
cesso do processo de ensino-aprendizagem.

A leitura de poesia e imagem

A escolha, por introduzir os livros literários, no ano de 2015, 
junto às turmas do Ensino Fundamental (6º Ano), foi motivada pela 
ideia de que a construção cognitiva de imagens é importante e tão pre-
sente na vida, pois nossa formação cognitiva tem sido fortemente di-
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recionada para esse tipo de abordagem. Poderíamos discutir isso mais 
a fundo. No entanto, não é este o propósito deste artigo. Mas, ainda 
assim, é importante enfatizar que as construções de sentido daquilo a 
que estamos expostos, desde a organização linguística de um texto até 
as relações intertextuais que realizamos, são construções imagéticas de 
nossa cognição (TOMASELLO, 1999; GOLDEBERG, 2001). Por esse 
motivo, relacionar imagens, lendas, mitos e textos poéticos, contempo-
râneos e clássicos, são elementos instigadores da percepção do papel 
da poesia, da literatura e do cinema. Essa estratégia tem se mostrado 
profícua, como se observa logo mais, a seguir.

Proposta de atividades

A investigação, durante o primeiro semestre de 2015, foi desen- 
volvida com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade Fe- 
deral de Goiás. Os alunos pertencem a duas turmas com trinta alunos 
cada, com idades entre 10 e 13 anos de idade. A maioria cursou o En- 
sino Fundamental I no CEPAE, tendo já tido uma introdução à leitura 
literária e de diversos gêneros nas séries iniciais. São alunos bastante 
participativos, com uma formação sociocultural bastante heterogê- 
nea, mas também bastante envolvidos nas discussões. Evidentemente, 
alguns se destacam, outros têm dificuldade em acessar plenamente o 
conteúdo, mas o trabalho, aos poucos, ganha sentido, ainda mais con- 
siderando que algumas das atividades descritas pressupõem a intera-
ção dos colegas.

O objetivo desse trabalho com as turmas, que se iniciou já no 
primeiro semestre e se estendeu ao segundo, foi incentivar a leitura 
literária como um todo, possibilitando ao aluno entender especifici- 
dades do gênero literário poema, assim como os desdobramentos re- 
lacionados à forma, aos sentidos depreendidos das formas poéticas e, 
sobretudo, às relações sócio-históricas necessárias a uma compreensão 
da realidade em que cada sujeito está envolvido.
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Essas orientações justificam a escolha do modo como foi traba-
lhada a leitura de O Bicho de Sete Cabeças e Outros Seres Fantásticos, 
pois a escola, principalmente, é um lugar propício para se ler poesia.

Ali podemos dar início à leitura de novos textos, buscar novos 
sentidos, a partir da exploração da sonoridade das palavras, dos signi-
ficados variados e das condições de intervenção que fazemos ao cons-
truir o sentido das coisas.

É a partir de elementos concretos como a forma das palavras, 
a organização do discurso que podemos acessar os sentidos presen-
tes no texto e correlacioná-los  ao que cada leitor arregimenta de seu 
conhecimento de mundo. Inicia-se um processo de transposição da 
compreensão concreta das coisas e das palavras (identificação de sons, 
letras e palavras) para uma compreensão mais abstrata do discurso (o 
gênero textual envolvido, motivação, importância social, construção 
de sentidos etc).

Em princípio, a compreensão que o aluno tem de poesia é algo 
como “palavras bonitas, cheias de ludicidade que são ditas em momen-
tos especiais” (citação do aluno IM). Essa pode ser uma das compre- 
ensões que os sujeitos têm acerca da função da poesia. A escola deve 
ampliar esse conceito e dizer que os poemas não falam só de amor, 
embora esses sejam belas formas de representá-lo.

A leitura de O Bicho de Sete Cabeças e Outros Seres Fantásticos 
ampliou o conceito de Poesia e da diversidade de formas poéticas que 
um poema pode ter. Eucanaã Ferraz não apenas busca como matéria 
de poesia o imaginário presente nas lendas, no folclore brasileiro, as-
sim como em mitos mundiais como a Fênix, Oroboro, Sereia e Bicho

Papão, que estão presentes em nossa cultura e na cultura de mui-
tos países, e os transforma em poemas, que brincam com a articulação 
de ideias dos leitores, com suas expectativas. Essa abordagem indica 
um caminho interessante para o professor motivar e trabalhar a leitura 
de poemas em sala de aula e, de uma forma geral, qualquer texto.

O desenvolvimento de nossas atividades, voltadas à leitura de 
O Bicho de Sete Cabeças,  teve como fundamento a leitura de contos 
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folclóricos e mitos brasileiros, já programados para o trabalho com O 
Curupira, de Roger Mello. Os alunos já entraram na leitura dos poe-
mas imaginando o que eram esses poemas retratariam, pois a leitura 
da peça de Roger Mello também foi interessante.

Não segui a leitura sequencial dos poemas, mas fui selecionando 
aqueles que se relacionavam aos personagens folclóricos e mitológicos, 
num primeiro momento. Assim poemas como Fênix, Curupira, Esfin-
ge, entre outros, foram lidos, declamados, discutidos anteriormente 
aos poemas que se referiam a mitos mais universais, como a Fênix.

Entender a constituição formal dos poemas fez com que os alu-
nos entendessem que nem todo poema é constituído por rimas, estro-
fes, e que a musicalidade se faz presente de outra maneira no texto de 
Ferraz.

Por exemplo, no poema Saci-Pererê (FERRAZ, 2009: P. 22-23):

“É um guri negro, que nem muitos guris negros que existem 
por este mundo. Mas este é bem diferente, pois tem uma per- 
na só e uma carapuça rubra sobre a negra carapinha. O Saci 
assobia: siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”!

A construção dos sentidos foi promovida fortemente pelo fato 
de os alunos já conhecerem as histórias que motivaram os poemas e 
era como se entrevissem, por meio dos poemas, uma narratividade 
inerente. E é isso mesmo. O livro O Bicho de Sete Cabeças e Outros Se-
res Fantásticos tem título de narrativa. Meus alunos entenderam isso 
e transpuseram essa compreensão para as atividades de reelaboração 
dos poemas presentes no livro, que foram adaptados, baseados nos 
poemas de Eucanaã Ferraz. Além disso, o papel importantíssimo das 
ilustrações de André da Loba motivou não somente a ilustração dos 
poemas-prosas dos meus alunos, como também resultará numa ex- 
posição regular que o CEPAE/UFG propõe a cada ano: o Pipoesia1. 
A seguir, alguns exemplos dos trabalhos desenvolvidos por meus alu-
nos.
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Poema – um bicho de sete cabeças: mãos à obra

Nas discussões desenvolvidas em sala de aula, observou-se que 
a linguagem de Eucanaã Ferraz é bastante acessível, ao mesmo tempo, 
estranha pelo modo como conduz a temática, desconstruindo senti- 
dos, como no caso do poema Sereia. Esse poema suscita a discussão 
acerca da dualidade presente no ser metade mulher, metade peixe. 
Essa dualidade pode ser transposta para a essência do ser humano que, 
muitas vezes é dual.

As referências metalinguísticas como em Onstro, na desconstru- 
ção da palavra e também do temor da criança exibem o trabalho com 
a língua. O próprio poema Esfinge  brinca com essa desconstrução, de 
modo a desmistificá-la ou lançar mão do mesmo mecanismo de um 
enigma para construir o poema, como ocorre no mito.

Essas estratégias metalinguísticas relembram aos alunos a ne- 
cessidade do trabalho com a palavra, a busca incansável por dizer mui- 
to com pouca matéria linguística. Isso tudo conduz o leitor ao interes- 
se pela descoberta do texto, a buscar referências outras com as quais 
possa dialogar, embora esse jogo de descoberta seja permeado pelos 
medos ainda infantis do desconhecido e ocorre paralelamente ao fas- 
cínio de o leitor se descobrir capaz de refletir sobre questões estéticas 
e sociais também. Nesse meio ambiente da sala de aula, os alunos tor- 
nam-se mais independentes, descobrem-se co-autores, como se pode 
verificar nas palavras deles:

1) “Como são poemas que tem relação com narrativas fol- 
clóricas e mitológicas, esses poemas têm ‘personagens’, ima- 
gens diferentes”. (GA, 6º Ano)
2) “No poema Onstro, o autor utiliza metáforas que res- 
saltam o perigo desse monstro e que ao tirar a letra ‘m’, o 
monstro fica menos perigoso. Em Oroboro, as rimas do po- 
ema dão o entendimento que o poema representa um ser que 
não possui fim. Ele me faz pensar que é um ser infinito, pois 
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geralmente os livros possuem começo, meio e fim” (RNA, 6º 
ano)

Os poemas de O Bicho de Sete Cabeças são responsáveis por 
desvendar os mistérios infantis, apresentando outras formas de lidar 
com as inseguranças dessa transição de criança a adolescente, como o 
próprio poema Bicho Papão revela. Fala-se de coisas sérias para esses 
meninos e meninas, porém com um tom lúdico, de brincadeira. As 
lendas e mitos presentes no livro de Ferraz permitem a esses jovens 
leitores adentrar a um universo que não somente da infância, mas o 
de um leitor mais habilidoso, que cresce e sabe o que lê. E esse é um 
mérito da escola. Esses leitores descobrem que não há dificuldade em 
ler poesia, em se encantar pelo mundo da poesia infantil ou adulta. 
Tudo resulta de uma necessidade de expressão do ser, de suas angús- 
tias, de seus sentimentos e reflexões. A riqueza de imagens poéticas e 
ilustrativas constituem uma riqueza de detalhes que, de fato, envolve- 
ram os alunos, como se pode observar nos trechos dos textos por eles 
produzidos.

As ilustrações: imagens poéticas de André da Loba

André da Loba é um artista português, considerado um dos me- 
lhores ilustradores do mundo. Tem se dedicado a esculpir em materiais 
recicláveis, que depois de prontos são fotografados, semelhantemente 
ao trabalho que fez em Bicho de Sete Cabeças e Outros Seres Fantásticos. 
Suas ilustrações, simples, têm uma abordagem minimalista  e, segundo 
o artista, é também provocativa. No universo infantil, suas imagens 
materializam o imaginário do leitor, ora corroborando a imagem que 
têm em mente, ora desconstruindo-a. No trabalho desenvolvido em 
sala de aula, as imagens poéticas e ilustrativas,  apresentadas ao fim 
deste artigo, que mais chamaram a atenção, por sua riqueza de detalhes 
e por dialogar com o texto de Eucanaã Ferraz, adaptando-os à percep- 
ção que têm dessas figuras:
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Girafa Angelina (LM)

Imagine isto! É muito engraçado!
Metade girafa, metade mulher
Essa é a girafa Angelina!
Não sei como conseguia voar, pois sua asa era tão pequena!
Não sei como conseguia ficar em pé, com aqueles pequenos 
pés de
pato!
Mas ela ouvia bem, com seus grandes ouvidos de elefante.
Mas mesmo ela sendo engraçada,
Ela sempre estava na moda.

Cavalo (JLM)

Cavalo Cavalopássaro! Tem quatropatas eduasasas!

A leitura das imagens ilustrativas dos poemas revela um pro- 
jeto criativo e dialógico, porque são parte de uma mesma moeda. Os 
alunos tentam imprimir em seus textos características encontradas no 
texto de Ferraz, assim como de outros poemas lidos, como no caso de 
Cavalo,  que retoma o poema Pégaso, e imprime uma forma concretis- 
ta ao poema, desconstruindo a organização linguística do texto. Nes- 
se sentido, o texto poético estabelece relação com a ilustração, assim 
como o leitor corrobora juntamente com os autores para a construção 
dos sentidos das imagens, como foi visto na produção de reescrita dos 
poemas pelos alunos do CEPAE.

Quando perguntados se queriam ilustrar suas “percepções” dos 
poemas, a partir de materiais reciclados, uma luz surgiu em seus olhos. 
Acredito que isso ocorreu não simplesmente porque eles sairiam do 
plano da leitura e da escrita, mas por se tornarem autores de suas pró-
prias ilustrações, utilizando materiais disponíveis, com uma proposta 
sustentável por traz. Afinal, toda a escola e mundo nos dias atuais têm 
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discutido a importância de preservação do meio ambiente e, quem dis-
se que aulas sobre leitura de poesia não são sustentáveis?

O papel do ilustrador, nesse caso, é igualmente importante ao 
papel do autor e do leitor, como dito anteriormente:

O ilustrador é, em primeiro lugar, um comunicador visual 
e um fazedor de imagens. Constrói significados e transmite 
ideias, narrativas, mensagens e emoções para audiências, 
públicos e leitores. É fundamental para esse processo a ex- 
pressão criativa pessoal, o gozo da interpretação de palavras 
e ideias em imagens. Naturalmente,  a ilustração é muito 
mais do que uma tradução literal do texto. Pode ampliar, 
explicar, iluminar, decorar e até melhorar o texto. Segundo 
Sara Fanelli, se o texto é bom, a ilustração deverá revelar 
outras perspectivas paralelas, acrescentando algo mais. Tex-
to e imagem são, afinal, duas formas de representação que 
se reforçam mutuamente para comunicar mensagens, emo-
ções ou ideias. (MACIEL, 2011, p. 2)

O brilho no olhar dos alunos é indício de que os objetivos pro- 
postos pela escola estão sendo obtidos. É esse movimento de ativida- 
des que tem um propósito que faz de uma escola um espaço criativo, 
de uso da linguagem em prol da formação do indivíduo.  Esses alunos 
descobriram e ainda vão descobrir muitos caminhos que lhes permi-
tam ler com mais prazer, tendo consciência de que são capazes de re-
solverem problemas, mesmo sabendo que enfrentam dificuldades na 
execução das tarefas propostas.

Essa perspectiva de trabalho conjunto de Eucanaã Ferraz e An- 
dré da Loba, ao mesmo tempo que dá continuidade a uma tendência 
na literatura infanto-juvenil, apresenta-se muito contemporânea, prin- 
cipalmente porque o leitor atual a enxerga dessa forma. É uma propos- 
ta contemporânea, cuja estética minimalista, ancorada numa percep-
ção do mundo industrial e moderno, alia técnicas de escrita de poesia 
à elaboração conceitual do poema ilustrado, ambos de linhas simples 
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que ao mesmo tempo recuperam a tradição folclórica e imaginária de 
diversas culturas. E isso torna o livro tão sensacional e apreensível pe- 
los leitores.

Considerações finais

O estudo de poesia na sala de aula possibilita diversas estratégias 
para a introdução dos leitores juvenis a obras da literatura brasileira. O 
trabalho aqui exposto é um exemplo de como explorar os conteúdos 
presentes no discurso poético, motivado por estratégias de persuasão 
do leitor escolar acerca da linguagem, podem resultar em boas pro- 
postas de ensino e chegar a resultados bastante satisfatórios quanto à 
formação do leitor de poesia.

Entender um poema não requer apenas domínio da modalidade 
formal da língua portuguesa. Requer sobretudo identificar os jogos de 
linguagem propostos pelo autor, que instiga a percepção do leitor que, 
por sua vez, e recorre ao que conhece para dar forma ao sentido.

A língua permite a construção dos sentidos, mas esses só sur- 
tem efeito de fato quando o leitor é sensível para perceber o mundo 
de possibilidades que a linguagem cria. Em Bicho de Sete Cabeças e 
Outros Seres Fantásticos, a percepção do mundo mitológico, lendário, 
enfim, folclórico da poesia de Eucanaã Ferraz, amplia a compreensão 
do mundo em que o leitor vive. A poesia infantil favorece um leitor 
que cresce mais hábil e consciente. Mesmo no mundo de fantasia e 
ludicidade, de sonho e prazer, o leitor reconhece que a poesia é uma 
manifestação de subjetividade e então a Poesia deixa de ser um bicho 
de sete cabeças.
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1 O Pipoesia é um festival literário do CEPAE, parte de um projeto 
maior chamado Circula, que envolve trabalhos multidisciplinares. 
Congrega atividades de professores e alunos para valorizar a leitura de 
poesia, entre outras atividades artísticas e científicas.
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Introdução
 

As questões ambientais saíram do debate puramente acadêmico e 
estão, a cada dia, mais evidentes para a população. A falta de água 

nas cidades brasileiras e o excesso de resíduos sólidos trouxeram o de-
bate ambiental para as residências e salas de aula. No entanto, quando 
se propõe a não-utilização de sacolas plásticas ou a economia de água, 
apenas parte da população se mobiliza. Por que, geralmente, a prática 
se distancia do discurso? Por que mudar hábitos é, em geral, tão difícil? 
Uma pista para responder esse questionamento está no fato de os pro-
blemas ambientais serem complexos e exigirem mudanças de atitudes 
dos cidadãos. Ademais isto requer tempo e, em muitos casos, essas 
atitudes não são tomadas por falta de conhecimento.

Segundo Cinquetti (2004), a temática ambiental vem sendo in-
troduzida na escola brasileira nas últimas décadas, em decorrência da 

1. Mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa. Professora do Departamento 
de Pedagogia no CEPAE/UFG.  limaflp@yahoo.com.br
2. Mestrando em Letras e Linguística pela UFG. Professor Substituto do CEPAE/UFG. leandro.
bguimaraes@hotmail.com
3.  Mestre em Educação em Ciências e Matemática pela UFG. Professora do Departamento de 
Biologia do CEPAE /UFG. larissamelloevangelista@gmail.com.
4. Mestre em Educação Matemática pela UNICAMP/SP. Professora de Matemática do CEPAE /
UFG.  lpr.luciana@gmail.com



132 Flávia Pereira Lima, Leandro Bernardo Guimarães, Larissa de Mello Evangelista, Luciana Pa-
rente Rocha

ampliação dos debates por parte de diferentes setores da sociedade. 
Isso demonstra que os problemas ambientais, dado o incômodo que 
têm gerado, acentuam a necessidade de se fazer algo urgentemente. E a 
melhor forma para se obter êxito nestaquestão é levá-la para a escola, 
onde o conhecimento adquirido é disseminado para fora de seus mu-
ros. 

A produção excessiva de resíduos sólidos é, sem dúvida, um 
dos grandes problemas ambientais da sociedade moderna. A dis-
posição final inadequada do lixo gera impactos socioambientais, 
como: contaminação do solo e do ar, proliferação de vetores, con-
taminação dos corpos d’água, intensificação de enchentes (GOU-
VEIA, 2012). Diariamente são coletadas mais de 195 mil toneladas 
de lixo no Brasil, o que corresponde a 1,2 kg por habitante (ABRELP, 
2010). O lixo é um problema que nos cerca, mas só nos apercebe-
mos dele quando uma crise se instala. Foi o que ocorreu em 2014 
na cidade de Goiânia, GO, que enfrentou uma grave crise na coleta 
do lixo. Os resíduos se acumularam nas ruas causando mau-cheiro, 
proliferação de vetores, comprometendo a saúde da população e a 
beleza da capital. Tal assunto mobilizou a cidade como um todo e 
foi debatido pelos alunos do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 
à Educação, da Universidade Federal de Goiás (CEPAE-UFG), que 
sentiam em suas casas e na porta da escola o impacto da falta da 
coleta do lixo.

Neste sentido, tem-se a escola como o espaço de construção 
do saber sistematizado, que se dá por meio de discussões e interações 
diversas, em que os alunos constroem conceitos, refletem sobre suas 
atitudes e propõem mudanças de posturas. A questão ambiental já é 
em si um tema transversal, pois se estabelece na prática educativa uma 
relação entre o aprender na realidade e da realidade, dando um sentido 
social a conceitos muitas vezes apresentados meramente como con-
teúdos escolares (BRASIL, 1997). Cabe a nós, professores, propiciar 
aos alunos condições de analisar a natureza desses problemasem sua 
complexidade, entrelaçada de práticas sociais, sendo essencial não cair 



133O meu, O seu, O nOssO lixO: a cOnstruçãO e O desenvOlvimentO de uma prOpOsta interdisciplinar 
acerca dOs resíduOs sólidOs

em simplificações baseadas em discussões pontuais e distantes da rea-
lidade (JACOBI, 2003; 2005). 

Para abarcar a dimensão das questões ambientais, superar dis-
cussões pontuais e dialogar com a ampla realidade do aluno é neces-
sário que se construa na escola um movimento interdisciplinar para 
articular o processo de ensinoaprendizagem. Sob essa ótica, Fazenda 
(2011, p.21) esclarece que a interdisciplinaridade pode ser concei-
tuada como “nova atitude diante da questão do conhecimento, da 
abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos 
aparentemente expressos, colocando-os em questão”. Para a autora, 
essa nova atitude abrange vários aspectos da prática pedagógica, des-
de a relação com o próprio saber à construção do diálogoentre todos 
os envolvidos:

Atitude de busca de alternativas para conhecer mais e me-
lhor; atitude de espera perante atos não-consumados; ati-
tude de reciprocidade que impele à troca, ao diálogo com 
pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo; 
atitude de humildade diante da limitação do próprio saber; 
atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar 
novos saberes; atitude de desafio diante do novo, desafio de 
redimensionar o velho; atitude de envolvimento e compro-
metimento com os projetos e as pessoas neles implicadas; 
atitude, pois, de compromisso de construir sempre da me-
lhor forma possível; atitude de responsabilidade, mas, so-
bretudo de alegria, revelação, de encontro, enfim, de vida 
(FAZENDA, 2002, p. 13).

Pombo (2005), por sua vez, afirma que, além de buscar articu-
lações, a interdisciplinaridade só se efetiva quando a atitude se reflete 
em colaboração, em partilha do saber, em construção coletiva de novas 
linguagens. Nessa colaboração não se nega a especialidade das disci-
plinas, mas se buscam as relações dinâmicas entre elas (FAZENDA, 
2011). Assim sendo, tornam-se necessárias a revisão e a atualização 
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de cada disciplina, ampliando-se os espaços de intercâmbio e possi-
bilitando o surgimento de propostas pedagógicas inovadoras (HASS, 
2011).

Para Fazenda (2008), a interdisciplinaridade escolar é dis-
tinta da interdisciplinaridade científica. A primeira tem uma pers-
pectiva educativa e deve favorecer o processo deaprendizagem do 
aluno, respeitando seus saberes e integrando-os aos conhecimentos 
científicos. Nessa perspectiva, o trabalho pedagógico interdiscipli-
nar tem o potencial de aproximar o aluno da sua realidade, permi-
tindo que ele compreenda as complexas redes conceituais e dê mais 
significado aos conteúdos da aprendizagem (THIESSEN, 2008). 
Desse modo, interdisciplinaridade e transversalidade se alimentam 
mutuamente, pois só é possível tratar os temas transversais a partir 
das inter-relações, o que fica impossível numa abordagem discipli-
nar (BRASIL, 1997).

De acordo com Fazenda (2014) a pesquisa interdisciplinar 
somente se torna possível quando várias disciplinas são reunidas 
com base em um mesmo objeto, sendo necessário criar uma situ-
ação problema e gerar o projeto da consciência e reconhecimento 
comuns. Foi justamente o que ocorreu neste projeto, que fez surgir 
uma situação problema a partir dos questionamentos dos alunos. 
Por isso, nós, professores do 4º ano do CEPAE, propusemos que a 
questão dos resíduos sólidos fosse o tema gerador dos estudos em 
alguns bimestres escolares do ano de 2015. Desta forma, apresenta-
mos aqui a construção e o desenvolvimento desta proposta trans-
versal trabalhada interdisciplinarmente em duas turmas de 4º ano 
do Ensino Fundamental.

A construção coletiva da proposta

O CEPAE é uma unidade acadêmica da UFG que atua nas áre-
as de ensino, pesquisa e extensão. Possui turmas do ensino básico e 
atende desde a educação infantil à pós-graduação. É campo de Estágio 
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Curricular Supervisionado para os estudantes de licenciaturas e ba-
charelado da UFG, no qual os docentes exercem atividades de orien-
tadores-supervisores. A pluridocência acontece já na primeira fase do 
ensino fundamental e, a partir do 3º ano, os professores atuam em suas 
áreas de formação. O grupo de professores é formado por pedagogos e 
especialistas (licenciados em Ciências Biológicas, Matemática, Letras, 
Artes, Educação Física, entreoutras).

Estamos inseridos numa estrutura disciplinar, mas temos cla-
reza da necessidade de romper a compartimentalização do conteúdo. 
Acreditamos que nossos alunos aprendem mais e de forma signifi-
cativa pela integração do conhecimento, dadas situações, tais como: 
quando são valorizados os seus saberes, quando o interesse e a curio-
sidade são despertados, quando são capazes de relacionar o conteúdo 
com a vida e com outras áreas de conhecimento e, também, quando 
estão felizes. 

No CEPAE consideramos fundamentais para uma prática crí-
tica e reflexiva as reuniões de planejamento entre os professores da 
turma, nas quais nos detemos em situações, como: dialogamos sobre 
os objetivos que queremos alcançar, as posturas comuns, as aborda-
gens pedagógicas, os conteúdos de cada disciplina e pensamos formas 
de construir propostas de ensino. De acordo com Thomazi e Asinelli 
(2009), o planejamento é uma ação em que se organiza e sistematiza 
o trabalho pedagógico, evitando a improvisação, algo que não poderia 
ocorrer em hipótese alguma no nosso caso, dada a natureza interdisci-
plinar do trabalho.

Na reunião de planejamento no início do ano letivo de 2015, 
nós, professores do 4º ano, discutimos sobre a necessidade de um tra-
balho mais próximo dos alunos, de modo a estabelecer conexões entre 
as disciplinas e propiciar-lhes a percepção de que o conhecimento não 
é desconectado da vida real. O grupo foi unânime em compreender 
que a prática se torna mais significativa para os alunos se for entre-
meada por um tema. Pensando nessa perspectiva, listamos algumas 
temáticas que poderiam ser abordadas. Como a questão do lixo foi 
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trazida diversas vezes pelos alunos no ano de 2014, decidimos explorá
-la de forma mais sistematizada, com o objetivo de que nossos alunos 
refletissem sobre o problema socioambiental dos resíduos sólidos e 
adotassem posturas mais positivas.

Dada a escolha do tema, vários desafios se colocaram ao gru-
po, tais como: como propiciar aos alunos um debate crítico e refle-
xivo sobre o tema lixo sem compartimentalizar o conhecimento? 
Como construir tal debate no cotidiano escolar estruturado por dis-
ciplinas? Como estabelecer um diálogo entre o conteúdo específico 
das áreas de conhecimento e a temática proposta sem hierarquizar as 
áreas? Ficou evidente a necessidade da construção de uma proposta 
pedagógica interdisciplinar, de forma que nossos alunos compreen-
dessem as diversas dimensões do referido assunto, assim como o di-
álogo entre os campos disciplinares. Definido isto, discutimos como 
cada disciplina colaboraria com a proposta. Notamos que Ciências 
poderia contribuir com aspectos conceituais sobre a decomposição 
do lixo; a Matemática abordaria a produção diária de lixo no Estado 
de Goiás e no Brasil e os cuidados com o lixo doméstico; e Língua 
Portuguesa cuidaria dos aspectos sociais. Cada professor teve auto-
nomia para construir suas atividades a partir dos objetivos propos-
tos pela disciplina, pensando-se nas habilidades a serem mobilizadas 
pelos alunos. 

Como apontado por Josgrilbert (2002), uma proposta interdisci-
plinar deve levar os alunos à reflexão, ao questionamento, à observação 
e à análise. Tendo isso como referência, elaboramos atividades desafia-
doras que despertassem a curiosidade e o interesse dos nossos alunos. 
Nos encontros de planejamento, apresentávamos tais atividades a nos-
sos pares e também construíamos ações conjuntas, por exemplo, ida ao 
cinema, visita ao aterro sanitário e palestra, como também atividades 
que integrassem as disciplinas (como atividades de Matemática que 
traziam conceitos desenvolvidos nas aulas de Ciências e atividades de 
Ciências que traziam informações matemáticas e diversas produções 
de textos). Propusemos que o debate sobre os resíduos sólidos abrisse 
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espaço para que todos os envolvidos, inclusive nós professores, tivésse-
mos uma vivência mediada por diversos conhecimentos.

A seguir apresentamos algumas atividades desta proposta inter-
disciplinar com o tema transversal, desenvolvidas nas duas salas de 4º 
ano do ensino fundamental do CEPAE ao longo de dois bimestres do 
ano de 2015. Uma das turmas tem 30 alunos e a outra 31, com idade 
entre 9 e 11 anos. Os professores de Português e Matemática lecio-
nam em ambas as turmas. Já a disciplina de Ciências conta com duas 
professoras, uma em cada turma, mas as atividades desenvolvidas e a 
abordagem metodológica são as mesmas.

As atividades

Iniciamos o ano letivo de 2015 e, após as primeiras atividades 
de cada disciplina, levamos os alunos ao cinema para assistirem ao fil-
me Wall-E. Tivemos por objetivo despertar o interesse deles pelo tema 
com o intuito de desencadear o debate. Após a sessão, as turmas, cada 
uma em sua respectiva sala, sob a orientação dos docentes de Mate-
mática e Língua Portuguesa, debateram o enredo da referida produ-
ção cinematográfica. Os alunos disseram se gostaram ou não da obra, 
comentaram quais cenas chamaram mais a atenção e quais passagens 
não entenderam. Em suas falas demonstraram a compreensão de que o 
filme trazia uma crítica ao comportamento humano em relação à falta 
de cuidados com o meio ambiente. 

Outro assunto discutido nesse momento foi a postura dos alu-
nos na sala de cinema, vez que esse é um ambiente diferente daquele 
a que estavam acostumados. Alguns deles lancharam e deixaram seus 
lixos sob as cadeiras. Questionamos a diferença dessa postura ea apre-
sentada no filme. Após refletirem, perceberam que agiram de forma 
inadequada, inclusive porque havíamos dito que não era para lanchar 
naquele ambiente. 

A partir das reflexões produzidas, percebemos que a proposta 
da atividade havia sido bem aceita. Houve grande incômodo por parte 
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dos alunos em relação às atitudes da população da Terra retratada no 
filme e também de seus colegas que haviam deixado lixo no cinema. O 
pontapé havia sido dado. A partir daí iniciamos as discussões nas aulas 
sobre a necessidade de maior cuidado e conscientização das pessoas do 
nosso planeta em relação ao lixo que produzimos.

Os cuidados com o lixo doméstico: o desenvolvimento da proposta 
em Matemática

Uma das atividades desenvolvidas em Matemática tinha por ob-
jetivo propiciar aos alunos a vivência das etapas de uma investigação. 
Então, propus a eles o estudo do tema a seguir: “Como cuidamos do 
lixo em casa?”. A ideia era que fizessem, em grupo, uma pesquisa de 
opinião nas dez turmas da primeira fase do CEPAE, procurando infor-
mar-se acerca dos cuidados que as famílias do CEPAE têm com o lixo 
doméstico.

Construí no quadro negro uma tabela; em uma das colunas, 
constavam as opções de respostas: sim; não; não sabe e total de res-
pondentes. Os alunos foram às salas e coletaram os dados para a pes-
quisa. Num segundo momento, todos os grupos inseriam as informa-
ções na tabela construída no quadro e, posteriormente, registraram-
nas em seus cadernos.

Após a coleta e descrição das informações, houve a contagem e 
análise das respostas. Os alunos se surpreenderam positivamente com 
os resultados: de 242 discentes que responderam a pesquisa, 144 disse-
ram que suas famílias têm o hábito de separar o lixo em casa, enquanto 
75 disseram não separar e 23 alunos não souberam opinar sobre o as-
sunto.  Além disso, outras análises foram produzidas, por exemplo, a 
comparação entre as salas que tinham a maior quantidade de famílias 
que separavam o lixo e a turma que fazia essa separação, com menor 
quantidade de familiares. 

Avaliei a experiência da atividade como rica e significativa para 
todos os envolvidos. Para mim, a significância se deu pela possibilida-
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de da construção coletiva da atividade e pela cooperação das respon-
sabilidades no fazer pedagógico, a saber: no momento da coleta dos 
dados, na autonomia dada aos alunos na constituição dos grupos, na 
discussão sobre a melhor maneira de coletar as informações (se entre-
gariam a pergunta por escrito, ou perguntariam oralmente) e na forma 
como realizaram o registro dos dados. Para os alunos, a pesquisa de 
opinião sobre o lixo permitiu desenvolver o espírito de investigação, de 
cooperação. E mais: além de possibilitar uma participação mais ativa 
e crítica, contribuiu para que os discentes se sentissem produtores de 
conhecimento, na medida em que a responsabilidade do “fazer pesqui-
sa” foi compartilhada.

Em outra atividade, foram abordados os hábitos dos cuidados 
das famílias com o lixo doméstico e a periodicidade da coleta do lixo 
pela prefeitura, em seus bairros. Para dar subsídios a esta discussão, 
orientei os alunos na produção do texto “O lixo nosso de cada dia”. 
Parte dessa atividade foi realizada em casa, com o auxílio das famílias, 
visando promover maior envolvimento delas nas atividades escolares. 
Esse texto trazia informações sobre o lixo produzido no Brasil, em to-
neladas, chamando a atenção para sua crescente produção em determi-
nadas décadas. Pelas informações obtidas, a quantidade de lixo jogada 
fora por habitante em um dia, no Estado de Goiás, é de aproximada-
mente 1kg, levando-se em conta que a produção diária da população 
total do Estado é de 6.330 toneladas. Para auxiliar os alunos na leitura 
e compreensão desses números grandes, estimamos a quantidade do 
lixo produzido pelos brasileiros diariamente usando como unidade de 
medida algo não convencional, qual seja, o estádio do Maracanã. Os 
alunos concluíram que o lixo descartado pelos brasileiros diariamente 
enche cerca 178 estádios do Maracanã de lixo.

Vários questionamentos surgiram nas aulas: os cuidados das 
famílias com o armazenamento do lixo em casa (acondicioná-lo em 
sacolas plásticas, reaproveitando-se aquelas embalagens dos super-
mercados ou em sacos plásticos específicos); a separação entre lixo or-
gânico e reciclável; a existência ou não de lixeiras nas portas das casas; 
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a periodicidade com que a prefeitura coleta o lixo; a possibilidade de 
a UFG adequar as lixeiras do CEPAE de forma que os macacos não as 
derrubem.

Discutimos também a falta de regularidade da coleta de lixo na 
UFG, assim como a importância de uma separação eficiente desse lixo, 
pois, apesar de haver containers em frente ao CEPAE, é constante o 
mau-cheiro e o chorume escorrendo pelo chão, próximo à entrada dos 
alunos. Pontuei que as lixeiras, embora estejam na universidade, são 
usadas por pessoas de outras comunidades, devido à proximidade dos 
bairros com a instituição.

A partir da necessidade de descobrirem a quantidade diária de 
lixo jogado fora pelo CEPAE, faz-se indispensável uma medida padrão 
para estimar essa quantidade; por fim, discutimos a importância de 
campanhas na UFG para promoverem o melhor uso dos containers e 
mais regularidade na coleta desses resíduos.

Entendemos que as discussões nas aulas foram além da expec-
tativa do grupo de professores. Elas revelaram que atividades de na-
tureza interdisciplinar, quando bem articuladas, promovem aprendi-
zagem significativa, tanto para alunos, quanto para os professores. A 
construção de significado de forma mais global e as interconexões que 
foram se estabelecendo com os conhecimentos apontam que a inter-
disciplinaridade não acontece a priori, ao elaborarmos as atividades. 
Ela ganha vida e sentido na ação, a cada questionamento dos alunos, 
em seus conflitos e, assim, vão sendo geradas novas práticas e signifi-
cados novos (TOMAZ e DAVID, 2008). 

Várias ações revelaram a participação ativa dos alunos, tais 
como: os constantes questionamentos, às vezes, inicialmente sem res-
postas de nossa parte, a percepção deles de que as disciplinas podem 
dialogar, resultando numa ampliação de significados, o feedback dos 
pais em relação às atividades e outras. Desse modo, constatei que a 
proposta pedagógica estava alcançando seus objetivos. Ressalto tam-
bém que, para além da consciência dos próprios alunos sobre suas 
aprendizagens no desenrolar das atividades, o grupo de professores 
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envolvidos na proposta tinha consciência de seus próprios aprendiza-
dos e crescimento profissional.

O que é o lixo? O desenvolvimento da proposta em Ciências

As aulas de Ciências na primeira fase do CEPAE são investigati-
vas, sempre iniciadas a partir de questões problematizadoras levando 
os alunos à reflexão, análise e construção do conhecimento (CARVA-
LHO, 2004). Um de nossos propósitos era o de que as diversas ações 
em sala de aula estimulassem os alunos a questionar, elaborar hipó-
teses, coletar evidências, analisar e tirar conclusões para que desen-
volvam e compreendam os procedimentos e as habilidades científicas 
(POZO; CRESPO, 2009; WARD et al., 2010). Adotamos também pro-
cedimentos específicos da aprendizagem escolar, por exemplo: leitura 
e compreensão de textos, decodificação de tabelas e gráficos; comuni-
cação das ideias por meio da escrita de textos. Estimulamos os alunos 
a perceberem como o conhecimento é transformador, na medida em 
que nos permite compreender e explicar o mundo à nossa volta, bem 
como orientar-nos na tomada de decisões.

A partir do diálogo entre os diversos professores, decidimos que 
à disciplina Ciências caberia a formação dos conceitos científicos re-
lacionados aos resíduos sólidosos quais se tornariam a base para as 
discussões em todas as disciplinas. Por isso, desenvolvemos atividades 
que possibilitassem aos alunos compreenderem o que são os resíduos 
sólidos, refletirem sobre as questões ambientais e sociais. Aprofunda-
mos também o debate sobre a decomposição da matéria orgânica para 
que elesentendessem como esse processo natural está diretamente re-
lacionado ao lixo. 

Após assistirem ao filme Wall-E, trouxemos o debate para as 
aulas de Ciências. A problematização se deu com a questão “o que é 
lixo?”. As respostas dos alunos basearam-se em exemplificações, de-
monstrando dificuldade na formalização do conceito. Questionamos 
quem jogava lixo no chão e muitos deles afirmaram que tinham esse 
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costume e a justificativapara essa atitude foi a de que ainda não pen-
savam a esse respeito. Refletimos sobre a necessidadede entenderem o 
problema como um todo, incluindo as questões ambientais e sociais, 
para que repensassem uma postura ambiental mais positiva.

Posteriormente os alunos leram o texto “A crise do lixo e da falta 
de educação” (Adriano Zago, Jornal O Hoje). Discutimos como o pro-
blema do lixo também está relacionado aos maus hábitos das pessoas. 
Havia no texto alguns termos técnicos e os alunos perceberam que era 
necessário mais estudo. Isso foi feito por meio de um trabalho em gru-
po no qual deveriam pesquisar e formular um conceito coletivo. Eles 
apresentaram muita dificuldade nessa atividade por não encontrarem 
respostas prontas nos textos pesquisados e terem que trabalhar em 
grupo. Nós, professoras, apenas intermediamos a atividade, deixando 
que os problemas emergissem. Na aula seguinte discutimos o porquê 
das dificuldades enfrentadas e decidimos organizar uma elaboração 
coletiva dos conceitos. Isto foi feito a partir das pesquisas dos grupos e 
de imagens que levamos para aprofundar as discussões. Ao final, cons-
truímos um glossário coletivo com diversos conceitos relacionados ao 
tema lixo (resíduos sólidos, classificação do lixo quanto à origem, re-
síduos sólidos orgânicos e inorgânicos, rejeito, aterro sanitário, lixões, 
compostagem caseira, lixo hospitalar, os 3R’s - redução, reutilização e 
reciclagem).

O assunto sobre os 3R’s gerou bastante interesse e foi o momen-
to de os alunos distinguirem entre reciclagem e reutilização, conceitos 
comumente confundidos. Utilizamos a revista em quadrinhos “Cabeça 
Oca - Lixo: reeducar é possível”, produzida por Christie Queiroz para 
ilustrar e discutir esse assunto. Ampliamos a discussão com leitura de 
textos como “Pratique os 7R’s: repense, respeite, responsabilize-se, re-
cuse, reduza, reaproveite e recicle”, disponibilizado no site do Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor. Promovemos ainda um amplo 
debate sobre o descarte do óleo de cozinha. Os alunos pesquisaram 
sobre o destino do óleo usado em suas casas e a maioria afirmou que 
esse resíduo era utilizado para fabricação do sabão caseiro. Discutimos 
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como isso era um exemplo de reciclagem e, para fundamentar melhor 
essa discussão, os alunos leram o texto “Como descartar corretamente 
o óleo de cozinha e evitar danos ambientais” (Lydia Cintra, Blog Ideias 
Verdes, Super Interessante online). Após pesquisas, trouxeram para a 
sala informações sobre o programa “Olho no óleo” da empresa de Sa-
neamento de Goiás (SANEAGO).

Um dos exemplos de reutilização discutido foi a “luz engarra-
fada”, invento de um brasileiro que utiliza garrafas PET para ilumi-
nação das casas. Levamos para a sala vídeos com entrevistas com o 
inventor Alfredo Moser. Os alunos analisaram infográficos e leram o 
texto “Como funciona a lâmpada de garrafa PET?” (Débora Zanelato, 
Revista Mundo Estranho, online). Discutimos, outrossim, o potencial 
social dessa invenção. Completando a atividade havia uma tirinha do 
Armandinho sobre a luz engarrafada e um comentário do seu criador, 
Alexandre Beck (disponível em http://tirasarmandinho.tumblr.com) 
ressaltando a genialidade da invenção. A discussão não ficou apenas 
no âmbito da reutilização, mas nos ganhos sociais que inventos sim-
ples dessa natureza trazem à sociedade. 

Em outra atividade que propunha a análise do tempo de decom-
posição de diferentes materiais, os alunos compreenderam o motivo de 
os resíduos se acumularem em lixões e aterros sanitários. Um aluno fez 
a afirmação “Então quer dizer que a primeira caixinha de leite que foi le-
vada para o aterro sanitário de Goiânia está lá até hoje!”. No debate, am-
pliaram tal reflexão para outros materiais, inclusive para o chiclete que 
descartavam. Toda essa discussão reforçou a necessidade de os alunos 
reduzirem o consumo e colocarem em prática a reciclagem e a reutiliza-
ção. A partir dessa atividade problematizamos a questão da decomposi-
ção da matéria orgânica e várias hipóteses foram elaboradas. 

Por meio de leituras e discussões, os alunos compreenderam que 
fungos e bactérias atuavam na decomposição da matéria orgânica. Mas 
quem seriam esses seres vivos? Era necessário continuar a investiga-
ção. Durante as leituras surgiu o termo “unicelular” que gerou dúvidas. 
Uma aluna propôs que, antes de estudarem os fungos e as bactérias, 
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eles precisavam compreender melhor o que era uma célula. Esse estu-
do foi feito por meio de leituras, vídeos e observação da parede celular 
de uma planta aquática ao microscópio (Figura 1). Retornarmos ao 
estudo dos fungos e bactérias por meio de atividades, como: leitura de 
textos, investigação da presença de fungos na escola (Figura 2), reali-
zação de experiências (Figura 3), apresentação de fungos comestíveis, 
entre outras. Os alunos compreenderam porque fungos e bactérias são 
agentes decompositores e como a decomposição é essencial para a ma-
nutenção da vida na Terra.

Ao final do segundo bimestre, propusemos que os alunos pro-
duzissem textos informativos sobre bactérias, fungos e decomposição 
da matéria orgânica. Para isso, elaboramos coletivamente um roteiro 
que pudesse orientá-los sobre o assunto a ser abordado em cada pará-
grafo e, a partir dele, cada aluno escreveu a sua produção individual. 
Nos textos produzidos eles demonstraram bom domínio do conteúdo 
evidenciando como a formação dos conceitos colabora na produção 
escrita.

As discussões, a curiosidade e o interesse despertado nos alunos 
direcionaram o trabalho sobre os resíduos sólidos. Foi um fazer cons-
tante, no qual as crianças participaram ativamente, inclusive propondo 
temas a serem estudados. Em nossas aulas valorizamos sobremaneira 
o conhecimento dos alunos e, em vários momentos, eles perceberam 
que entendiam sobre um determinado assunto, mas lhes faltava uma 
organização das ideias. Em outras situações sentiram a necessidade de 
maior aprofundamento nos estudos para o entendimento dos concei-
tos científicos. 

Já próximo às férias questionamos, novamente, quem jogava 
lixo no chão. A maioria dos alunos afirmou que não faziam mais isso. 
Daqueles que jogavam, muitos disseram que pararam, pois começa-
ram a pensar nos danos causados à natureza. Dois alunos afirmaram 
que ainda tinham essa prática, mas que, pelos menos, pensavam a res-
peito antes de descartar o lixo. 

O estabelecimento do diálogo, a motivação por um tema trans-
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versal e a curiosidade em conhecer o novo contribuíram para que os 
alunos compreendessem de forma significativa os aspectos socioam-
bientais do tema lixo. E, o mais relevante, eles refletiram sobre a im-
portância do conhecimento e como ele afeta a nossa vida, inclusive as 
nossas ações.

O lixo e os problemas sociais: o desenvolvimento da proposta em 
Língua Portuguesa

Em Língua Portuguesa, na condição de professor da turma, 
abordei o tema interdisciplinar sobre o lixo levando em consideração 
seus aspectos sociais. Inicialmente, trabalhei com os alunos o gênero 
textual, resenha crítica, visando que eles recuperassem, por meio da 
escrita, de forma reflexiva e analítica, as principais ações representa-
das no filme Wall-E, exibido no Cine-UFG. Posteriormente, abordei 
o gênero poético, lendo e analisando o poema “O bicho”, de Manuel 
Bandeira. Por fim, para melhor contextualizá-los acerca da importân-
cia de os municípios brasileiros contarem com estruturas adequadas 
para armazenamento e tratamento dos resíduos sólidos, trabalhei um 
texto informativo que expõe a diferença entre lixão e aterro sanitário.  

A primeira atividade iniciou-se com um debate oral, em sala 
de aula, sobre Wall-E e as conexões que essa obra estabelece com a 
sociedade contemporânea. Nesse momento, os alunos expuseram tre-
chos de cenas do filme de que mais gostaram e/ou aquelas que não 
entenderam. Nessa aula, embora se privilegiasse a espontaneidade das 
falas, fui provocando-os a refletirem sobre algumas questões que per-
passam a animação, por exemplo: a dificuldade enfrentada pelos robôs 
para a compactação e eliminação do lixo existente no planeta Terra, o 
que suscita a reflexão para a importância de medidas preventivas no 
presente, não só por parte do poder público, mas de toda a sociedade, 
para diminuir e/ou evitar um quadro catastrófico como o representado 
pela ficção. 

Após esse momento de discussões orais, pedi aos alunos-



146 Flávia Pereira Lima, Leandro Bernardo Guimarães, Larissa de Mello Evangelista, Luciana Pa-
rente Rocha

que fizessem uma resenha crítica, expondo, resumidamente, as 
principais partes do filme, expressando também visão crítica so-
bre a problemática abordada na obra. Após duas aulas seguidas 
escrevendo a resenha, os alunos leram seus textos em voz alta. 
Esse momento de compartilhamento dos textos, por meio da lei-
tura oral, foi extremamente significativo, na medida em que toda 
a classe pôde apreciar as resenhas dos colegas, inclusive comentar 
criticamente o texto do colega, apontardo que gostaram e propor 
sugestões para melhoria.

Outra atividade envolveu a leitura e a interpretação de um fa-
moso poema da literatura brasileira. Trata-se de “O bicho”, de Manuel 
Bandeira, publicado pela primeira vez em 1948 no livro Belo belo. Não 
é um poema feito para crianças, mas sua leitura e compreensão foram 
acessíveis aos alunos dos 4º anos da primeira fase. As motivações para 
trabalhá-lo em sala de aula, além de sua temática social envolvendo a 
situação desumana de um homem que se alimenta dos restos que en-
contra no lixo, foi o fato de tratar-se de um texto literário, o que requer 
do leitor maior sensibilidade para construir seu sentido.

Disponibilizada a cópia do poema, os alunos fizeram, inicial-
mente, a leitura silenciosa. Em seguida, procedemos à leitura em 
voz alta. Como muitos alunos se manifestaram para ler, e por tra-
tar-se de um poema pequeno, pedi que mais de um aluno o lesse. 
A cada leitura, comentávamos sobre a entonação dada aos versos. 
Com isso, objetivei chamar a atenção dos discentes para a sensibi-
lidade que a leitura de poesia requer. Feita essa reflexão em torno 
da leitura desse gênero literário, partimos para a discussão sobre o 
conteúdo do poema.

Perguntei, a princípio, se eles já presenciaram, em alguma situ-
ação do cotidiano, cenas parecidas com a retratada no poema de Ma-
nuel Bandeira. Nesse momento, eles mostraram-se bastante participa-
tivos, pois quase todos tinham algo a relatar sobre suas vivências de 
mundo. À medida que eles sugeriam, fui listando no quadro as possí-
veis causas que levam uma pessoa à situação de rua. Foram elencados, 
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entre outros motivos, o desemprego, a falta de moradia, a ausência de 
escolaridade, o alcoolismo, o uso de drogas. 

Em seguida, pedi para que os alunos escrevessem o que enten-
deram sobre o poema e o que deveria ser feito, na opinião deles, para 
ser amenizada e/ou resolvida a situação retratada no poema. Também 
foi pedido que ilustrassem, ao fim do texto, um desenho retratando a 
percepção deles em relação às imagens lidas no poema. A leitura e a 
discussão desse texto literário suscitaram, portanto, reflexões sobre o 
conceito de cidadania ede direitos humanos por trás das problemáticas 
sociais em torno do lixo. 

Em outra aula, que antecedeu nossa visita ao Aterro Sanitário 
de Goiânia, trabalhei um texto informativo que mostra as diferenças 
entre um lixão e um aterro sanitário, intitulado “Entenda a diferença 
entre lixão e aterro sanitário”, da jornalista Lydia Cintra. Após a lei-
tura em voz alta, discutidas as informações mais relevantes contidas 
na reportagem, como por exemplo, o dado de uma pesquisa do IBGE 
em que “apenas 27,7% dos resíduos no Brasil vão, de fato, para aterros 
sanitários”. Discutimos os problemas ambientais e sociais advindos do 
descarte irregular de lixo em “lixões”, bem como o que deveria ser fei-
to. Ao fim desse diálogo, propus uma reflexão escrita que levasse em 
conta a distinção entre aterro e lixão, assim como as possíveis medidas 
que a sociedade e o poder público poderiam adotar para reverter e/ou 
amenizar a problemática do lixo no Brasil. 

O trabalho em torno da temática do “lixo” mostrou-se produ-
tivo, não só pela promoção da leitura e da escrita através do filme, da 
resenha crítica, do poema e do texto informativo, mas também, pela 
exploração do repertório e do conhecimento de mundo do aluno, não 
só nas aulas de Língua Portuguesa, mas também nas demais disciplinas 
do currículo. Isso contribuiu para o fortalecimento do senso crítico e 
da sensibilização dos alunos, sobretudo, para perceberem e refletirem 
sobre as questões sociais relacionadas à questão dos resíduos sólidos 
no Brasil
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Visita ao Aterro Sanitário

Entendendo a importância de os alunos terem contato com a 
verdadeira dimensão da produção do lixo, organizamos uma visita ao 
aterro sanitário de Goiânia que ocorreu em maio de 2015, após ofício 
enviado à COMURG (Companhia de Urbanização de Goiânia). Antes 
da visita discutimos as normas de segurança e posturas comuns que 
deveriam ser adotadas ao longo da atividade pedagógica. 

Na primeira parte da visita ao aterro sanitário, os alunos partici-
param de uma palestra proferida pelos técnicos do local com informa-
ções sobre o seu funcionamento, sua capacidade de receber e tratar os 
resíduos sólidos, sua estrutura física e operacional. Os alunos fizeram 
diversos questionamentos, muitos deles relacionados à problemática 
do lixo vivenciada em Goiânia no ano de 2014. Durante a palestra, os 
discentes e nós professores obtivemos diversas informações, como: a 
quantidade de lixo coletada por dia na cidade de Goiânia; a prepara-
ção adequada da terra para recebimento dos resíduos; o tempo de vida 
útil do aterro; cuidados necessários que os funcionários precisam ter 
ao coletar os lixos; o uso racional do aterro com o lixo proveniente da 
construção civil; o programa da coleta seletiva em Goiânia; a porcenta-
gem de lixo que se transforma em matéria orgânica; a importância das 
lagoas de tratamento de água, entre outras.

A programação da segunda parte da atividade foi a visitação ao 
aterro sanitário em si. Descemos de ônibus num local apropriado e o 
técnico continuou com as explicações (Figura 4). Ficamos impressio-
nados com a ausência de mau odor e como o aterro se tratava de uma 
grande obra de engenharia. Em um dos pontos havia uma fonte de 
liberação do gás metano e os alunos puderam ver de perto a queima 
desse gás. Também visitamos as piscinas de tratamento do chorume.

Já de volta à escola, os alunos destacaram como foi interessante 
a visita e como gostaram de saber que o aterro sanitário de Goiânia é 
uma referência no Brasil no emprego de tecnologia para seu funciona-
mento. Solicitamos a elaboração de um relatório da visita como ativi-
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dade de casa nas disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências. Discu-
timos sobre as características do relatório e relembramos informações 
importantes sobre o aterro e a visita, que foram anotadas no quadro e 
copiadas pelos alunos para subsidiar a escrita. Os relatórios foram ana-
lisados pelos professores de Ciências e Língua Portuguesa, que fizeram 
uma correção e organizaram a re-escrita. Os detalhes e as informações 
contidas nos relatórios traduzem o interesse dos alunos por atividades 
e ações em que a teoria e a prática dialogam e se complementam. 

Com essa atividade, percebemos que os alunos organizaram 
melhor seus argumentos e opiniões, pois, além de terem a oportunida-
de de refletir e experienciar mais de uma perspectiva sobre um mesmo 
tema, utilizaram o conhecimento para compreender uma problemáti-
ca social de sua realidade. 

Entendemos que as discussões nas aulas contribuíram para que 
os alunos se apropriassem melhor das informações dadas na palestra, 
reforçando o quanto o diálogo e as articulações entre as disciplinas 
colaboram para a formação cidadã dos alunos e para a “tomada de 
consciência sobre o sentido da presença do homem no mundo” (FA-
ZENDA, 2011, p. 74).

Culminância do projeto

Em reunião de planejamento do segundo semestre de 2015, ava-
liamos as ações do projeto interdisciplinar e sentimos a necessidade de 
realizar um fechamento. Para isso, planejamos três ações: visita de um 
profissional que trabalha com a questão dos resíduos sólidos; elabora-
ção de uma carta para o reitor da UFG; atividade prática de reutiliza-
ção de resíduos. 

 Convidamos um representante da Incubadora Social da UFG, 
que proferiu uma palestra sobre os resíduos sólidos da universidade e a 
questão das cooperativas de catadores de materiais recicláveis (Figura 
5). Nossos alunos tiveram a oportunidade de dialogar com um profis-
sional que lida diariamente com a questão do lixo. Eles fizeram diver-



150 Flávia Pereira Lima, Leandro Bernardo Guimarães, Larissa de Mello Evangelista, Luciana Pa-
rente Rocha

sas perguntas e, principalmente, questionaram sobre o problema do 
acúmulo de lixo na porta da escola. A palestra também forneceu diver-
sas informações que subsidiaram nossos alunos na elaboração de uma 
carta para o reitor da UFG reivindicando ações mais eficazes quanto 
aos resíduos sólidos na universidade. A elaboração da carta permitiu 
que eles exercessem o papel de cidadãos que buscam um meio ambien-
te de mais qualidade.

A última ação prevista, a ser realizada ao final do ano letivo de 
2015, são oficinas de reutilização de resíduos recicláveis, nas quais a 
comunidade do CEPAE, inclusive nossos alunos do 4º ano, terão a 
oportunidade de aprender a fazer objetos de decoração a partir de ma-
teriais descartadas, como garrafas PET e de vidro.

Consideraçoes finais

Nossa experiência revela que o trabalho interdisciplinar promo-
ve uma postura ativa no aluno, gerando um aprendizado mais signi-
ficativo e uma formação mais global. Nossos alunos compreenderam 
que o conhecimento não é fragmentado e exclusivo de uma disciplina, 
tanto que dialogavam com os professores fazendo referência a conhe-
cimentos construídos nas diversas aulas.

Nas atividades realizadas em cada disciplina levamos em con-
sideração o conhecimento cotidiano do aluno. A partir da leitura de 
textos, discussão, interação escrita e re-escrita, conceitos científicos 
foram construídos, habilidades mobilizadas e posturas repensadas. 
Muitos de nossos alunos afirmaram que discutir o tema lixo na escola 
propiciou que pensassem mais sobre o problema ambiental, inclusi-
ve com os familiares. Constatamos que nossos alunos se motivaram 
muito, aprenderam na realidade e da realidade, dando um significado 
social importante aos conteúdos construídos na escola.

Acreditamos ter adotado uma atitude interdisciplinar como 
proposto por Fazenda (2011) na medida em que estabelecemos um 
diálogo constanteentre várias áreas de conhecimento. Refletimos sobre 
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nossas práticas (inclusive se estávamos fazendo um movimento inter-
disciplinar), construímos ações e atividades conjuntas, integramos os 
saberes de diferentes áreas e avaliamos constantemente nossa proposta 
pedagógica.
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Magali Saddi Duarte1

Introdução

Neste artigo, mostro parte do trabalho realizado nas aulas de inglês, 
nas séries da 2ª fase do ensino fundamental em uma escola públi-

ca federal de educação infantil e básica de Goiânia, no ano de 2014. O 
tema escolhido para as aulas foi “agradecimento/thanks” desenvolvido 
a partir da leitura do livro literário Gracias. O projeto, de autoria do 
professor Newton Freire Murce Filho, integrante do grupo de pesqui-
sadores do departamento de língua inglesa, previa a produção de um 
livro literário trilíngue de agradecimento às coisas e às pessoas, numa 
proposta de trabalho coletivo entre os departamentos de línguas espa-
nhola, inglesa e francesa. A metodologia do projeto variou entre fazer 
o inventário do léxico a ser utilizado, a tradução nas três línguas: ingle-
sa, espanhola e francesa, a utilização de dicionários, tabletes, celulares 
e computador, a escolha das ilustrações, o formato do livro, o material 
a ser utilizado na confecção do livro, a criação de uma editora e da ci-
dade onde o livro estava sendo produzido, além da data de sua publica-
ção.   Concluímos que o trabalho, que se insere no projeto de pesquisa 
Adaptação e complementação de materiais didáticos para o ensino de 
línguas estrangeiras na educação básica, desenvolvido coletivamente, 
contribuiu de maneira significativa para a aprendizagem das línguas: 

1 Doutora em Educação pela UFG. Professora de Língua Inglesa do CEPAE/UFG. magalisaddi@
gmail.com
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portuguesa, inglesa, espanhola e francesa. Considerou-se ainda, ple-
namente satisfatória a ação coletiva realizada por três professores do 
departamento de língua inglesa em que discussões, análises e reflexões 
sobre o processo em desenvolvimento sugeria sobre a formação con-
tinua de professores, além de reflexões sobre o processo de aquisição 
de língua estrangeira, produção de materiais, metodologia e didática. 

O presente artigo refere-se a uma experiência na segunda fase 
do ensino básico realizada no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação (CEPAE) no primeiro semestre do ano de 2014. 

As reflexões sobre o ensino-aprendizado de línguas, as insa-
tisfações com alguns resultados, as alegrias de outros são elementos 
que nos fazem pensar em alternativas para as nossas aulas de inglês. 
Trabalhando há 22 anos em uma escola pública federal de educação 
básica, vimos desde 1995 propondo a alternância entre o livro didático 
e a utilização de materiais autênticos. Assim, a partir destes estudos e 
de uma prática fundamentada na utilização de materiais autênticos, 
como música, poemas, contos de fada, fábulas, filmes, artes plásticas 
dentre outros, nós, professores de línguas estrangeiras do Cepae/UFG, 
desenvolvemos um projeto de pesquisa cujo problema se expressa na 
seguinte questão: quais são as implicações da utilização de outros re-
cursos didáticos, que não o livro-texto, no ensino de língua estrangeira 
para alunos de uma escola pública federal de Goiânia-Go de educação 
básica em seu contato regular e sistematizado com a língua estrangei-
ra-inglês? 

Em se tratando de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, 
é de longa data as discussões e pesquisas desenvolvidas sobre materiais 
didáticos, sobretudo se se considera que “todo material didático está 
alinhado a uma dada abordagem de ensinar e de aprender...” (ALMEI-
DA FILHO, 2013, p. 27). Seguindo ainda com o pensamento de Al-
meida Filho (2013, p. 27), “livros ou materiais didáticos de ensino são 
(...) instâncias de aprovação de um modelo de instrução e suas formas 
previstas de aprender nutridas pela comunidade científica ou por sub-
comunidades em tensão, ameaçando dissidência.”
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Ao considerarmos as áreas da psicanálise e da educação que 
permeiam a formação dos professores de língua inglesa do Cepae, não 
perdemos de vista a reflexão sobre a complexidade de se aprender uma 
LE, tendo como perspectiva a subjetividade do aprendiz. Conforme 
observado por Murce Filho (2013, p. 97), 

a aprendizagem de uma língua estrangeira, não é, definiti-
vamente, um processo sem complicações, uma vez que ela 
solicita, ao mesmo tempo, três dimensões conforme atesta 
Revuz (1998, p. 217): a do eu, em sua ilusão de autoconhe-
cimento, o trabalho do corpo e a dimensão cognitiva – que 
diz respeito aqui à existência de um momento de memori-
zação na aprendizagem de LE.

Assim, buscamos como objetivo geral, nesta pesquisa, a exe-
cução de atividades pedagógicas e de criação artística que possibi-
litem investigar a leitura, a escrita e a criação corporal e literária 
do estudante de língua estrangeira na educação básica. (DUARTE, 
2014, p. 240). Queremos, portanto, uma investigação que possa 
contribuir para o avanço dos estudos em linguagem, no que diz 
respeito ao ensino e à aprendizagem de línguas estrangeiras, fo-
calizando-se especialmente os efeitos do trabalho com materiais 
extra didáticos em sala de aula. Mais especificamente, queremos 
experimentar o uso de materiais como literatura, música e artes 
plásticas dentre outros em sala de aula desde o início do primeiro 
contato regular do aluno com a língua-alvo. Nessa trajetória, aca-
bamos por refletir sobre a formação contínua do professor, buscan-
do superar os obstáculos interiores vividos pelos pesquisadores. Os 
obstáculos exteriores são relativos ao objeto da pesquisa, enquanto 
que os obstáculos interiores são inerentes ao pesquisador e são de 
três tipos: “lacunas no conhecimento, fragilidade ou insipiência das 
ferramentas intelectuais, ausência de determinadas virtudes” (LA 
TAILLE, 2009, p. 96).
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Desenvolvimento

Este estudo teve início em 2012 com a participação de três pro-
fessores do departamento de língua inglesa, e três turmas de alunos 
do 6º ano da segunda fase do ensino fundamental, que somam um 
total de 60 alunos do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educa-
ção (CEPAE). Além destes alunos, contamos com a participação de 
dez bolsistas de Iniciação Científica Júnior que receberam, no ano de 
2014, apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa no estado de Goiás 
(FAPEG). Esta pesquisa se desenvolverá até o ano de 2016, data de en-
cerramento da 2ª fase do ensino fundamental dos alunos participantes. 

Para o desenvolvimento das aulas, os professores de inglês, entre 
uma unidade e outra do livro didático, preparam materiais autênticos. 
No ano de 2014, o prof. Newton Freire Murce Filho, participante da 
pesquisa, desenvolveu um projeto em que os alunos deveriam produ-
zir um livro trilíngue (espanhol, francês e inglês), línguas estrangeiras 
adotadas no CEPAE. Posteriormente, o professor Newton pediu a seus 
alunos que também acrescentassem a língua portuguesa. A partir de 
um livro literário bilíngue de título: Gracias de Pat Mora, ilustração 
de John Parra e tradução de Adriana Domínguez, , lido e discutido 
em sala, por meio de apresentação do livro escaneado via datashow, 
e um roteiro bastante amplo de atividades, os alunos foram levados a 
entender o livro, a traduzir excertos do livro e posteriormente a pensar 
em coisas e pessoas que lhes são importantes, e que nem sempre eles se 
lembram de agradecer. Os procedimentos didático-metodológicos va-
riaram entre: fazer um inventário lexical de pessoas e coisas que os alu-
nos gostariam de agradecer; buscar o léxico e as estruturas nos sítios 
especializados, ou não de ensino de língua estrangeira; utilizar tablete 
ou celular para pesquisar o léxico, utilizar o laboratório de informática 
para produzir o livro, encontrar as ilustrações. Fazia parte deste projeto 
levar o aluno a refletir sobre a semelhanças e dessemelhanças entre as 
línguas. A mesma frase produzida em português deveria ser escrita em 
inglês, em sala, e posteriormente produzida em espanhol e francês, em 



157Materiais didáticos para o ensino de línguas estrangeiras: contextualizando o ensino de 
língua inglesa no ensino fundaMental de uMa escola pública

casa. Produzidas as frases, os professores de inglês corrigiam-nas em 
inglês e entregavam as produções de espanhol e de francês para os res-
pectivos professores destas línguas para que os mesmos as corrigissem. 
Tal proposta de trabalho foi desenvolvida em todos os anos da segunda 
fase do ensino fundamental. Ao final de um determinado tempo, o alu-
no deveria entregar o  seu livro. Alguns alunos optaram por digitá-lo, 
outros preferiram escrever à caneta. As capas dos livros apresentavam 
formas variadas. Algumas muito coloridas com a maioria dos títulos 
nas línguas solicitadas, tais como À ma awesome life, gracias, que se 
inicia na língua francesa, passa para a língua inglesa e por fim, a língua 
espanhola. Ou ainda Gracias pour ma vie and my universe, que se ini-
cia na língua espanhola, acrescenta a língua francesa e finaliza com a 
língua inglesa. Embora os professores tivessem solicitado aos alunos 
que não usassem o termos Gracias ou thanks como título, várias pro-
duções utilizaram Gracias! thanks! Merci!, ou estes mesmos termos 
apenas invertendo a ordem das línguas. Embora tivesse havido títulos 
em apenas uma língua, estes foram em menor quantidade: Thanks for 
life, Agradecendo a tudo, Meus agradecimentos. Ao fim do trabalho, 
os livros foram expostos na II mostra do projeto de extensão deno-
minado CIRCULA, realizado no CEPAE/UFG em dezembro de 2014.  

Após a produção e entrega do livro produzido, os alunos preci-
savam apresentar sua produção para a turma. Constava da apresenta-
ção: o título do livro, as ilustrações utilizadas e as coisas e as pessoas a 
quem dirigiam o agradecimento.

Uma das possibilidades de aprendizagem e diferenciação obser-
vada pelos alunos no desenvolvimento deste projeto foi a utilização da 
preposição “à, au, aux em francês, for em inglês e por em espanhol”, e 
dos pronomes relativos: that, who em inglês, qui, em francês e que em 
espanhol, para produzir um agradecimento. Além das preposições e 
pronomes relativos serem repetidos a cada vez que se fazia um agrade-
cimento, provocando a aprendizagem incidental, os mesmos não dei-
xavam de ser produzidas como se fossem drills devido à circularidade 
com que eram repetidos, contudo, de maneira contextualizada.
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Alguns exemplos de textos para a produção dos livros, (os no-
mes dos autores citados são fictícios e foram criados por mim):

 
Para o sol que aquece meu dia, obrigada.
 For the sun that warms up my day, thanks.
 Por el sol que calienta mi dia, gacias.
Au soleil qui réchaufle mon jour, merci.
                                                     (Mariana)
                                                                 
For the food that feed me, thanks.
À la nourreture qui me nourrit, merci.
Por la comida que me alimenta, gracias.
                                                       (Ana)

For my mom who cares me, thanks.
À ma mère qui’s ocupe de moi, merci.
Por mi mamá  que se preocupa comigo, gracias.
Para minha mãe que cuida de mim, obrigada.
                (Clara)

O professor Newton Freire Murce Filho produziu o seguinte 
questionário, para que os alunos o respondessem após a produção do 
livro:

1. O Projeto te ajudou a ganhar mais confiança ao escrever nas 
3 línguas estrangeiras?

 (   ) sim    (   ) não. Por quê?
2. Um Projeto como este, que tem o objetivo de produzir e 

apresentar algo no final, é diferente de aulas que ficam mais 
concentradas em itens de vocabulário ou gramática?

 (   ) sim    (   ) não. Por quê?
3. Você gostaria de ter mais aulas em que você criasse e apre-

sentasse mais produtos, ao invés de aulas que se concentram 
mais em itens de vocabulário e gramática?

 (     ) sim     (   ) não. Por quê?
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4. Você se sentiu motivado durante a produção do seu livro e ao 
apresentá-lo aos colegas?

 (     ) sim    (   ) não. Por quê?
5. Você gostou da ideia de acrescentar a língua portuguesa ao 

livro?
 (   ) sim      (   ) não. Por quê?
6. Você observou diferenças entre os meninos e as meninas da 

sua classe, em relação ao que eles e elas agradecem em seus 
livros? Tem exemplos?

7. Qual das etapas do Projeto você considerou mais difícil ou 
complicada? Por quê? Se houver mais de uma etapa, relate, 
por favor. 

Os dados aqui trazidos são de uma turma de 8ª série que se en-
contra participantes da pesquisa no seu terceiro ano de desenvolvi-
mento. Vamos nos reportar, neste momento, apenas às respostas da 
primeira pergunta do questionário. De vinte alunos, obtivemos o pre-
enchimento de dezoito questionários. Das dezoito respostas quinze 
responderam positivamente à primeira pergunta e três negativamen-
te. Os alunos não precisaram se identificar no questionário. Dentre os 
motivos apontados para ganhar mais confiança ao escrever nas três 
línguas, destacamos as seguintes:

“Foi um modo de praticar as línguas e me desenvolver, além 
de acrescentar palavras ao vocabulário”. 
“Porque eu pesquisei e aprendi frases e palavras novas.”
“Me provou que não sou leigo nas línguas.”
“Me ajudou a conhecer novas palavras.”
“Pois com o livro eu pude perceber o quanto eu sei e apren-
di sobre as línguas.”

Dos motivos apontados para não adquirir mais confiança, te-
mos o seguinte:

“Porque eu fui no Google Tradutor e pesquisei as 3 línguas.”
“Alguns dos professores não me entregou a folha.”
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“Acho que não porque já escrevemos muito em aula e acho 
que não muda    nada.”

Dadas as respostas, é importante assinalar primeiramente, os 
comentários positivos acerca da proposta do trabalho, em que reco-
nhecem que adquiriram conhecimento na busca de palavras e anali-
sam que tinham um certo conhecimento da língua. As observações 
feitas pelos alunos “me provou que não sou leigo nas línguas” e “pois 
com o livro eu pude perceber o quanto eu sei e aprendi sobre as lín-
guas” contariam o que se coloca o tempo todo em nível nacional – que 
só se aprende inglês em escolas particulares para o ensino de línguas 
–, constatação realizada por parte de quem a aprende, em uma escola 
regular de ensino da educação básica. Em segundo lugar, no que con-
cerne aos motivos apontados para não adquirir mais confiança, preci-
samos estar atentos às atitudes e comportamentos dos alunos, uma vez 
que, no planejamento os professores foram orientados a informar a 
seus alunos que não deveriam usar o Google Tradutor por não se tratar 
de uma ferramenta confiável para traduções. Ainda que o aluno diga 
que realizou seu trabalho e não aprendeu porque o Google Tradutor 
fez a tarefa para ele, é preciso deixar claro para esse aluno que ele so-
fre o prejuízo da não aquisição de conhecimento quando desconsidera 
a orientação dada pelo professor e opta pelo caminho mais fácil. As 
duas outras respostas “alguns dos professores não me entregou a fo-
lha” e “acho que não porque já escrevemos muito em aula e acho que 
não muda nada”, ambas as respostas sinalizam para o descompromisso 
com o conhecimento desses alunos. O que garantiria ao aluno adquirir 
mais confiança não seria apenas a correção realizada pelos professores 
daquilo que ele produziu, mas todo o processo de produção, de investi-
gação, na busca da produção mais adequada. A segunda afirmação que 
avalia o ato de escrever muito como irrelevante, contraria o que ou-
tros colegas disseram, “... eu pude perceber o quanto eu sei...”. Ou seja, 
quando se trata de aquisição de línguas, trabalhamos com as quatro 
habilidades: compreender o idioma falado, ler, escrever e falar. No caso 
do projeto, todas estas habilidades estavam relacionadas, contudo, não 
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se pode negar que a ênfase estava sendo na habilidade da escrita. Nesse 
sentido, o aluno pode não ter se expressado direito, ou ainda, pode 
não ter a compreensão de que saber uma língua não é apenas falá-la ou 
entendê-la, mas também produzir a escrita. 

Considerações

A adaptação e complementação de materiais didáticos para o 
ensino de língua inglesa, na perspectiva que trabalhamos, materiais 
autênticos, foge aos costumes de aulas tradicionais que costumam 
permear o ensino de línguas estrangeiras. De acordo com Tomlinson 
(2007), materiais podem ajudar os alunos sobretudo, se os alunos fo-
rem envolvidos em miniprojetos em que possam buscar material su-
plementar para unidades particulares no livro e dar-lhes a responsabi-
lidade para tomar decisões sobre que textos usar e como usá-los. Em-
bora no caso apresentado não se tratar do uso de livro didático, mas 
sim de um livro literário, nossa intenção não era outra senão engajar 
os alunos na criação e produção textual de três ou quatro línguas ao 
mesmo tempo.

Há de se considerar que no desenvolvimento do projeto tensões 
foram inevitáveis. Uma delas foi o enfrentamento entre professores e 
alunos pela falta de compromisso de alguns alunos com as datas esti-
puladas, por nós professores, para prosseguirmos no tempo previsto a 
realização deste trabalho. Outra tensão a ser considerada foi o fato de 
alguns alunos não atenderem à solicitação de passar para o professor 
de língua francesa e espanhola o conteúdo produzido para a devida 
revisão. Além disso, alguns alunos, inicialmente, se mostraram desin-
teressados a produzir o livro, pois afirmavam que não viam nenhum 
sentido à proposta deste trabalho. Mas ao final, todos produziram o 
livro.

Uma das considerações realizadas pelos professores foi o fato de 
ter sido possível substituir as avaliações tradicionais por uma avaliação 
que contemplava todo o processo da produção do livro, incluindo nela 
os aspectos da criatividade, do rigor da correção para uma possível 
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publicação do livro, da apresentação oral feita para a turma. Além dis-
so, mostrar aos alunos as várias possibilidades de se buscar o conhe-
cimento de língua estrangeira seja por meio de livros, seja por meios 
eletrônicos de maneira que eles possam, de fato, compreender a língua 
em seu funcionamento.

Além da questão da avaliação, considerou-se plenamente satis-
fatória a ação coletiva realizada por três professores do departamento 
de língua inglesa em que discussões, análises e reflexões sobre o pro-
cesso em desenvolvimento sugeria. Acreditamos que a efetivação desta 
pesquisa sobre materiais autênticos para o ensino de língua estrangeira 
vem contribuindo para a formação contínua dos professores do CE-
PAE à medida que essa produção de conhecimento tem uma relação 
mediada pela teoria num contexto de aplicação. 
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O uso da linguagem computacional 
gráfica logo nas aulas de geometria: 

implicações de uma abordagem 
investigativa e criativa

Greiton Toledo de Azevedo1 
Gene Maria Vieira Lyra-Silva2

Introdução

O presente trabalho apresenta um estudo realizado no Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – escola pública de edu-

cação básica da Universidade Federal de Goiás – CEPAE/UFG. Foi 
desenvolvido na forma de projeto de ensino, teve a participação de 
dezessete estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II e o principal 
objetivo foi de demonstrar as contribuições da linguagem computa-
cional gráfica Logo na construção dos conceitos e das propriedades ge-
ométricas. Em particular, pretendemos evidenciar as potencialidades 
dessa linguagem no processo de ensino e aprendizagem de Geometria 
do contexto escolar. As ações didático-pedagógicas desenvolvidas, a 
partir do projeto de matemática, foram fundamentadas nos pressupos-
tos da pesquisa-ação, estiveram alicerçadas em questões que permeas-
sem a utilização desta linguagem computacional, por meio do software 
SuperLogo 3.0, em um movimento contínuo e cíclico de ação-reflexão
-ação. Dessa forma, os estudantes foram possibilitados a pensar, ques-
tionar e analisar para construir, de forma significativa e criativa, o seu 
conhecimento de Geometria Plana ao longo de um semestre. A partir 
deste movimento, desenvolvemos um formato de análise, que nos au-

1. Mestrando em Educação em Ciências e Matemática – MECM/UFG. Professor da Educação 
Básica de Ensino. greitontoledo@gmail.com;
2. Doutora em Educação pela UNICAMP/SP. Professora de Matemática do CEPAE /UFG. gene.
lyra@gmail.com
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xiliasse a compreender as contribuições da linguagem computacional 
Logo no desenvolvimento do pensamento geométrico, bem como na 
compreensão do conhecimento de Geometria. De acordo com os da-
dos coletados e analisados, observamos que os resultados alcançados, 
nesta investigação, nos permitiram verificar que a linguagem de pro-
gramação Logo, utilizada de forma lógico-dedutiva e estimulada em 
um processo de criação, contribui no desenvolvimento do pensamento 
geométrico dos estudantes, bem como possibilita a compreensão, em 
diferentes etapas, das proposições geométricas no ensino de matemá-
tica.

  
“[...] Todas as pessoas deveriam aprender a programar com-
putadores, porque isso ensina a pensar” (Steve Jobs)

As Tecnologias da Informação e Comunicação, em especial, 
as linguagens computacionais gráficas, como, Logo, Scratch, Py-
thon, entre outras, têm ganhado, cada vez mais, espaço e destaque 
no cenário escolar. Isso porque, elas, entre várias outras atribui-
ções, tem, ao longo das últimas três décadas, contribuído para o 
desenvolvimento da educação escolarizada, que também tem in-
fluenciado, direta ou indiretamente, a construção do conhecimento 
e o desenvolvimento do pensamento em diferentes esferas, que se 
alicerçam para além do contexto de sala de aula. No entanto, é pre-
ciso questionar não apenas como a escola tem se apropriado dessa 
gama de recursos tecnológicos, mas também como tem a utilizado 
ao longo do tempo. 

A questão central da mudança da educação escolarizada, nessas 
últimas três décadas, conforme Papert (2008), é a tensão entre a tec-
nicização e a não-tecnicização. Desde a invenção da impressa, nunca 
aconteceu um movimento tão grande no potencial para fortalecer a 
aprendizagem tecnicizada. Há, porém, um outro lado: paradoxalmen-
te, a mesma tecnologia possui o potencial de destecnicizar a aprendi-
zagem, quando é utilizada na perspectiva em que o aluno atua no pro-
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cesso como sujeito e não como objeto. Se isso vier a acontecer, segundo 
Papert (2008), a mudança seria muito significativa do que a colocação, 
em cada carteira, de um computador programado para conduzir o es-
tudante no passo do mesmo velho currículo. 

O uso de (novas) tecnologias não incide necessariamente 
inovação, nem sequer modernidade. Pode na verdade, refletir, 
quando mal utilizada, o desmantelamento do pensamento e a re-
produção de informações sem criticidade. O recíproco também é 
verdadeiro, é útil quando a utiliza numa perspectiva progressista 
e construtiva, em que o estudante tenha a oportunidade de cons-
truir ideias, relacionar pensamentos, construir significados e os 
compreender (note que é diferente de repeti-los ou anuncia-los 
numa prova formal ou num contexto tradicional de ensino em 
que se limita ao currículo). 

O uso de tecnologias torna-se muito mais favorável, conforme 
Resnick (2008) e Papert (2008), quando os estudantes têm a oportu-
nidade de intervir, refletir e debater sobre o conhecimento em suas 
diferentes formas e perspectivas. Nesse mesmo movimento, pois, per-
cebe-se que a incorporação da informática (em especial, a linguagem 
computacional), no contexto de sala de aula, tem possibilitado, em di-
ferentes situações, uma nova forma de mediar e conceber os processos 
de ensino-aprendizagem, especialmente, de Geometria. 

A linguagem de programação pode ser empreendida como um 
recurso que possibilita o estudante desenvolver o seu pensamento, 
mais especificamente, o seu pensamento geométrico, que tem sido um 
dos desafios da comunidade escolar. Afinal, conforme Freire (2011), 
promover situações que incentivem os estudantes a pensar é tão im-
portante quanto saber ler para além da escrita, é interpretar o mundo 
de outra forma, de uma maneira mais ampla, crítica e significativa. É 
preciso, assim, propor situações em que os estudantes possam pen-
sar e desenvolver-se integralmente. Isso porque, quando o estudante 
tem a oportunidade de pensar, ele estará se postando, conforme Demo 
(2000), contra a ignorância, valorizando o questionamento, se dedi-
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cando aos processos construtivos, se opondo à condição de objeto e 
procedimentos acumulativos.

Existem diversas linguagens computacionais que possibilitam a 
construção do conhecimento de matemática, pelo fato de serem aces-
síveis, significativas, interativas e fáceis de manuseio e compreensão, 
além de serem gratuitas. Nesse sentido, é preciso, sim, superar a ideia 
de que a linguagem de programação é necessariamente exclusiva para 
especialistas ou programadores profissionais. Longe disto, é claro, é 
preciso romper a ideia de que ela é exclusiva para pessoas especiais, 
que fazem e criam coisas extraordinárias. É necessário, pois, desmisti-
ficar esta concepção, incorporando na prática do professor e do aluno 
de que ambos podem programar e construir juntos, como parceiros de 
um processo de ensino e aprendizagem maior e menos estanque. 

O uso de linguagem computacional gráfica Logo, nas aulas de 
Geometria, é uma proposta alternativa à demanda de um fazer edu-
cativo com bases mais sólidas, em que o estudante se configura como 
sujeito, não o contrário. Isto significa dizer que a linguagem computa-
cional, quando bem explorada, pode oferecer a seus estudantes a pos-
sibilidade de pensar, refletir, expandir-se e, principalmente, implemen-
tar ideias, traçar estratégias e construir significados. Em diálogo com 
tudo isso, Freire (2011), por uma tênue perspectiva, condena práticas 
mecânicas, reiterando que a escola não deva ser associada à ideia de 
um ‘modelo bancário’, no qual pequenas porções de informações se-
riam depositadas na mente dos estudantes, na mesma conformidade o 
que acontece com o dinheiro em uma conta bancária.

Diante do exposto, este trabalho tem por principal objetivo mos-
trar, em forma de recorte, o uso da linguagem computacional gráfica 
Logo na construção de conceitos e propriedades geométricas dos estu-
dantes do 6º ano do Ensino Fundamental II. As atividades didático-me-
todológicas foram realizadas ao longo de um semestre, por meio de um 
projeto de matemática, intitulado por Matemática e suas Tecnologias, 
no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universida-
de Federal de Goiás - CEPAE/UFG. Tais atividades, que se efetivaram 
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ao longo de todo processo pedagógico, possibilitaram, aos estudantes, a 
construção do conhecimento geométrico (mais especificamente, de Ge-
ometria Plana) de forma exploratória, lúdica e investigativa.

O projeto de matemática: caminhos e possibilidades

[...] a linguagem Logo me permitiu construir, inventar. Per-
mitiu também pensar de forma livre! Ah, eu vi a Geome-
tria de uma forma tão divertida, interessante! Eu gostei! Foi 
desafiador! [...] ao brincar com a tartaruga, no Logo, eu ia 
construindo ideias e estratégias geométricas. (Estudante, 
participante do projeto)

O projeto (Matemática e as suas tecnologias: uma abordagem 
crítica e criativa) se constituiu in loco no Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás - CEPAE/UFG. 
O seu principal objetivo foi o de possibilitar, aos alunos do 6º anos, a 
construção do conhecimento de Geometria plana por meio da lingua-
gem computacional Logo. [Ver Imagem 1]

O projeto desenvolveu-se em um regime presencial, no qual foi 
promovida a exploração dos assuntos de Geometria Plana inerente 
à perspectiva da linguagem computacional Logo na configuração de 
oficinas. As atividades desenvolvidas, no projeto, possibilitaram uma 
perspectiva oposta a ‘transmissão de informações’, uma vez que os es-
tudantes puderam debater, questionar e compreender os conceitos e as 
propriedades de Geometria de forma articulada e não estanque, refle-
tindo sobre os resultados obtidos por intermédio da busca de conheci-
mentos e novas estratégias. 

Autores que já caminharam e abriram caminhos [...]

Alguns estudiosos da área da Educação Matemática como Papert 
(2008), Van Hiele (1986), Valente (1999), Fainguelernt (1989) e Loren-
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zato (2010), nos permitem compreender melhor as questões que per-
meiam o desenvolvimento do pensamento geométrico aliado as tecno-
logias, aqui, especificamente, a linguagem computacional Logo. Permi-
te-nos também entender que a produção de significado, pelo estudante, 
está relacionada ao avanço, em diferentes estágios, da compreensão dos 
conceitos e das propriedades de Geometria. Está também interligada ao 
desenvolvimento da capacidade lógico-dedutiva e argumentativa. Estes 
autores dialogam sobre uma aprendizagem de Geometria que vai de en-
contro aos métodos repetitivos, reforçando em suas concepções a im-
portância de uma aprendizagem de Geometria que priorize situações de 
cunho reflexivo-analítico, lógico e significativo. 

É necessário que o estudante compreenda os enunciados de 
Geometria de forma crítica e reflexiva. Para isso, porém, a educa-
ção escolar, mais especificamente, o contexto de sala de aula, pre-
cisa romper alguns laços que ainda ‘prendem’ e supervalorizam à 
domesticação e o treinamento exacerbado do estudante por meio 
de atividades mecânicas e listas de exercícios extensas que pouco 
contribuem para o desenvolvimento do pensamento geométrico. É 
preciso que o cenário escolar (aqui, particularmente, nas aulas de 
Geometria) esteja fundamentado em situações pedagógicas que, de 
fato, promovam “[...] oportunidades de comparar, mediar, classi-
ficar, representar, construir e transformar”. (LORENZATO, 2010, 
p.10). 

No panorama sócio-histórico, de acordo com Fiorentini (1995), 
algumas formas de ensinar e aprender Geometria não se justificam 
mais, principalmente, nesta atual era informatizada em que as tecno-
logias se tornam um dos elementos essenciais das relações afetivas, 
motoras, psíquicas e, principalmente, cognitivas da comunidade es-
colar. Por outra instância, no entanto, o uso das tecnologias nas aulas 
de Geometria, especialmente, com o uso de softwares matemáticos, só 
fará sentido se elas forem usadas na perspectiva de contribuir no de-
senvolvimento do pensamento e na construção crítica do conhecimen-
to, não o contrário. 
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A Geometria pode ser empreendida como uma “[...] investi-
gação do ‘espaço intelectual’, já que, embora comece com a visão, ela 
caminha em direção ao pensamento, indo do que pode ser percebido 
para o que pode ser concebido” (WHEELER, 1981, p. 352). Além dis-
so, Van Hiele (1986) destaca que o estudante precisa percorrer os ní-
veis da compreensão, (visualização, análises, deduções lógico-espaciais 
e abstrações) até alcançar a maturação do pensamento geométrico, que 
é considerada, desenvolvimento integral do processo cognitivo de um 
determinado assunto em Geometria.

Em diálogo com tudo isso, a linguagem computacional, por 
meio do software SuperLogo 3.0, apresenta um estilo diferente de 
abordar (diga-se: desenvolver e explorar) os conceitos, as proprie-
dades e proposições de Geometria. Ela, quando bem trabalhada na 
sala de aula, pode ajudar no desenvolvimento de habilidades inte-
lectuais da localização espacial, na construção lógico-dedutiva e do 
pensamento geométrico. Isso ocorre pelo fato dela constituir um 
ambiente estimulante, que propicia o incentivo aos estudantes a de-
senvolver estratégias para ensinar a tartaruga-robô3 na construção 
de figuras simples até as mais complexas tanto de cunho conceitual, 
quanto procedimental. Para Valente (1999), por exemplo, a arte de 
programar um computador incentiva o estudante a pensar e questio-
nar para construir. 

O uso da linguagem computacional Logo por meio do sof-
tware SuperLogo 3.0 pode promover uma situação mais rica à 
aprendizagem de Geometria,  tornando-a uma atividade de cunho 
exploratório, experimental e investigativo. Produzindo, assim, no 
cenário de sala de aula, situações mais dinâmicas e significativas 
para a formação de competências e o desenvolvimento de habi-
lidades do estudante. Além disso, a utilização dessa linguagem 
computacional pode auxiliar, em diferentes momentos e situa-
ções, na compreensão dos conteúdos e na construção das ideias 

3 É o robô principal do software Super Logo 3.0 (que recebe comandos a serem executados - 
lógico e sistematicamente).
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geométricas, que caracterizam o fazer e o saber matemática, tais 
como: interpretar, induzir, abstrair, particularizar, generalizar e 
demonstrar. 

A Linguagem computacional Logo também, segundo Papert 
(2008), é empreendida como um excelente recurso tecnológico de 
aprendizagem em matemática. Por meio dele, especialmente, o en-
sino de Geometria se constitui em um cenário estimulante e incen-
tivador. A utilização dessa linguagem computacional, conforme esse 
mesmo autor, nas aulas, propicia a aprendizagem dos conceitos (de 
Geometria) do mais simples ao mais complexo de uma forma mais 
interessante, desafiadora e envolvente. Porém, por outro lado, essa 
linguagem, no contexto escolar, não é (e está longe de ser) sinônimo 
de respostas prontas ou receituários. Longe disto, é claro, ela, aliada a 
ações pedagógicas efetivas, exigirá muita atenção e dedicação do pró-
prio estudante. As respostas não são fornecidas de forma instantâne-
as. O estudante, ao contrário, conforme Papert (2008), deve refletir 
sobre cada erro e sobre cada situação-problema de forma crítica para 
encontrar as soluções. Se precisar, ele deverá criar mecanismos ou 
desenvolver estratégias para corrigir seus erros e construir (novos) 
caminhos. 

Linguagem computacional logo: perspectivas e desafios

As crianças aprendem melhor quando elas estão ativamen-
te envolvidas na construção de algo que tenha significado 
para elas, seja um poema, um robô, um castelo de areia ou 
um programa para computador. [...] Para isso, é preciso que 
as crianças tenham a oportunidade de pensar! Programar é 
pensar!  (Seymour Papert)

A linguagem computacional Logo, por meio do software Su-
per Logo4, foi desenvolvida nos Estados Unidos da América - EUA, 

4  Disponível em: <http://projetologo.webs.com/slogo.html>.
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no Massachusetts Institute of Technology (MIT), pelos matemáticos 
Seymour Papert e Wallace Feurzeig. A palavra “Logo” é originada 
do grego logos, que significa, basicamente, conhecer. Refere-se uma 
linguagem interativa que possibilita trabalhar, de modo prático, o 
raciocínio, os conceitos de matemática, de geometria e de lógica. 
(PAPERT, 2008). Ao iniciar o Super Logo 3.0 percebe-se, em sua 
estrutura, dois tipos de janela: [1] gráfica; [2] comando. Juntas for-
mam o ambiente designado pelo programa. Os comandos básicos 
desse software são propostos por dois principais aspectos, a saber: 
deslocamento e rotação. Ambos se estruturam na configuração de 
movimentação da tartaruga, que são idênticas quanto se realiza, 
por exemplo, uma caminhada, ou seja, anda-se para frente, para 
trás, para direita ou para esquerda, vire à direita ou à esquerda. [Ver 
quadro 1, em apêndice] 

A linguagem computacional Logo permite o estudante criar 
estratégias, executá-las e depurá-las. Permite-lhe também, conforme 
Papert (2008), pensar por uma perspectiva lógica e relacional entre 
os conceitos geométricos. É uma linguagem fácil, versátil e rica em 
possibilidades, na qual o estudante indica o que o computador deve 
fazer, controlando assim o robô-tartaruga no software Super Logo 3.0.  
Isto é, quem ensina é o estudante e não o software, no qual o professor 
atua como mediador do processo. Desta forma, pois, o estudante tem 
a possibilidade de refletir sobre o que faz, buscando possíveis soluções 
para resolver as situações-problema de forma  criativa.

O diálogo que se estabelece com o software é, naturalmente, uma 
atividade de brincadeira, em que o estudante, aos poucos, é levado a 
aprender as noções básicas do sistema de programação e Geometria. 
Ao programar a tartaruga-robô, na tela do software, o estudante pro-
jeta-se nas ações baseadas na própria experiência de deslocamento e 
rotação no espaço. O efeito na tela é, conforme Papert (2008), mágico, 
mas também significativo. Afinal, o estudante adquire conhecimento a 
respeito de seu próprio pensamento e descobertas, possibilitando o seu 
desenvolvimento cognitivo.
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Na construção de figuras geométricas, no Software Super Logo 
3.0, segundo Papert (2008), os estudantes são estimulados a compre-
ender além da definição de um determinado assunto de Geometria. 
Ao se trabalhar com ângulos, eles não só precisam entender a sua defi-
nição, mas também as suas medidas e propriedades de forma explora-
tória e investigativa. A imagem 2 [apêndice], retrata, em especial, um 
pentágono regular construído por um estudante, utilizando para além 
da definição de ângulo.  

Na construção do pentágono foi utilizado, além do comando 
repita, algoritmos referentes à posição da tartaruga e o sombreamen-
to do polígono. Estes comandos são necessários para que a tartaruga 
desenhe a figura na zona gráfica, nos quais não deverão ser entregues, 
mas descobertos pelos estudantes. Isso porque muita matemática pode 
ser investigada se o caminho da exploração for permitido. A figura 3 
[apêndice] retrata, em forma de ‘esqueleto’, a construção do mesmo 
pentágono, utilizando o caminho sistemático, lógico e exploratório de-
senhado pela tartaruga-robô.

A tartaruga gira, conforme a Figura 3, em torno de seu eixo para 
formar o ângulo de 180º (ângulos suplementares do polígono). Esse 
conhecimento é, conforme Papert (2008), uma ferramenta poderosa 
para as construções pretendidas e, se descoberto, muitas vezes por ten-
tativa, aumenta o prazer de brincar com a tartaruga. O estudante, ao 
construir alguma figura geométrica no Logo, precisará articular as pro-
priedades de forma significativa, caso contrário, a figura arquitetada 
não será traçada na zona gráfica.  

O comando de orientação executado para esboçar o pentágono 
foi o ângulo existente entre o eixo de simetria da tartaruga e o lado da 
figura. Neste sentido, podemos estender (no sentido de generalizar) 
essa ideia para outros polígonos. Afinal, neste estágio (de acordo com 
o modelo de Van Hiele, 4º nível) o estudante terá a oportunidade de 
utilizar situações de abstração e dedução formal mediante o seu desen-
volvimento na construção das figuras geométricas. [Ver tabela 2, em 
apêndice]
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O Quadro 2 mostra a utilização, por meio do comando repita, 
a generalização da construção dos polígonos regulares. No processo 
da construção de figuras poligonais regulares, os estudantes podem 
utilizar estratégias das mais variadas possíveis, aplicando os conceitos 
e as propriedades de Geometria. Para Van Hiele (1986) este tipo de 
situação em que o estudante tem oportunidade de estabelecer relações, 
observar e abstrair os conceitos e as propriedades de Geometria em 
diferentes níveis é uma situação interessante e favorável para o desen-
volvimento do pensamento geométrico. 

Além disso, nas construções geométricas, oportunizadas pela 
linguagem Logo, no software SuperLogo 3.0, os estudantes têm a opor-
tunidade de visualizar, abstrair e deduzir diferentes tipos de conheci-
mentos geométricos, compreendendo-os de forma significativa. Essa 
linguagem é também uma ferramenta que permite ao estudante de-
senvolver habilidades intelectuais, argumentativas e lógicas, ajudan-
do-o na organização das ideias e no desenvolvimento do pensamento 
sistematizado, conforme o código-fonte construído pelos estudantes 
(céu estrelado - composto por polígonos estrelados).  [Ver figura 4, em 
apêndice]

A partir da Figura 4 é possível perceber que estudantes conse-
guiram estabelecer relações mais significativas para construção dos 
polígonos estrelados. Eles precisaram articular as propriedades ge-
ométricas para descrever o caminho a ser trilhado pelo robô-tarta-
ruga, que é uma situação rica e importante no processo, pelo fato de 
envolver a compreensão dos componentes geométricos. Os estudan-
tes precisaram pensar, articular ideias lógicas e relacionar cálculos 
(ângulos suplementares e soma interna dos ângulos de um pentá-
gono qualquer e triângulos quaisquer). Precisaram também propor 
estratégias sequenciais para construir, em diferentes tamanhos, cada 
polígono estrelado. 
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Tecendo alguns resultados 

Os estudantes do projeto de matemática, de certa forma, tive-
ram uma experiência significativa, enquanto cidadãos em formação, 
dessa era tecnológica. Afinal de contas, o que se vê na realidade, na 
maior parte dos casos, são jovens que estão navegando, conversando, 
jogando online na internet. Porém, por outra perspectiva, infelizmen-
te, não estão projetando, criando ou se expressando por meio dessas 
tecnologias sejam elas digitais, analógicas ou rudimentares. O que, na 
verdade, se percebe é que eles estão sendo expectadores, e não autores 
desta gama de recursos tecnológicos. Por outro lado, no entanto, a lin-
guagem de programação é ferramenta que possibilita, ao estudante, ser 
autor dos processos críticos, criativos e construtivos. É uma linguagem 
que favorece a participação ativa, contínua e autônoma do estudante. 

Inferimos que, ao longo do processo investigativo e pedagógi-
co, a linguagem computacional Logo não se configurou simplesmen-
te como contribuição singular na perspectiva do desenvolvimento 
do pensamento geométrico dos estudantes do 6º ano. Ao contrário, a 
linguagm se enraizou no sentido plural, amplo e significativo, tendo 
em vista os quatro primeiros níveis do modelo de Van Hiele, a saber: 
visual, analítico, abstrativo e dedutivo. Ela também, enquanto objeto 
auxiliar da construção do conhecimento de Geometria, favoreceu si-
tuações de cunho experimental, exploratória e investigativa, propor-
cionando aos estudantes situações estanques de atividades mecânicas. 

O trabalho realizado com os dezessete estudantes evidenciou 
o quão importante foram as ligações estabelecidas entre a linguagem 
computacional Logo e o conhecimento de Geometria. Foi possível per-
ceber que, a partir desta ligação, eles puderam assimilar os conceitos e 
as propriedades geométricas em suas diferentes representações ao uti-
lizar o software SuperLogo 3.0; favorecendo, assim, à luz de Van Hiele, 
o desenvolvimento do pensamento geométrico. Isso pode ser justifi-
cado pelo fato dos estudantes terem tido a oportunidade de visualizar, 
analisar, conjecturar, relacionar e depurar as etapas da construção das 
figuras geométricas de forma contínua e dialógica.
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Infância, escola e geografias possíveis: 
relato de experiência na primeira fase 

do cepae1

Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva2 

Introdução

Este trabalho apresenta as condições de possibilidades de ensinar e 
aprender Geografia a partir da experiência obtida na primeira fase 

do Ensino Fundamental (E.F.) do Centro de Ensino e Pesquisa Aplica-
da à Educação, o CEPAE, da Universidade Federal de Goiás (UFG). Ao 
longo de quatro anos ministrei a disciplina de Geografia, como profes-
sora de formação específica, para crianças dos 4ºs e 5ºs anos, com ida-
des de 9 a 11 anos. A presença de professores com formação específica 
é uma realidade desse espaço, em diálogo constante com professores 
da área de Pedagogia, que possuem conhecimentos direcionados para 
atuar com educação infantil e séries iniciais. 

A dinâmica específica da 1ª fase do E. F. do CEPAE possibilitou que 
o trabalho desenvolvido tivesse caráter interdisciplinar devido à dinâmica 
própria desse lugar de ensino. Analiso a experiência vivenciada como pro-
fessora de Geografia, durante os anos de 2010 a 2014, onde havia pedago-
gos e professores das áreas de Matemática, Biologia, Artes Visuais, Música, 
Educação Física e Letras. Também se desenvolvem estágios supervisiona-
dos onde, particularmente, foi possível trabalhar com estudantes de gra-
duação dos cursos de Geografia e Pedagogia. O conjunto de experiências 
acumuladas neste período me leva a problematizar o ensino de Geografia 
nos anos iniciais para o campo de discussão do Ensino de Geografia.

1 Este texto é dedicado aos meus amigos professores e professoras com os quais convivi na 
primeira fase do CEPAE, ao longo de cinco anos bem como as crianças com as quais aprendi que 
docência e afetividade são indissociáveis.
2 Doutora em Geografia Humana / USP. Professora no CEPAE/UFG. rusvenia@gmail.com
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A escola: que lugar é esse?
Tenho duas fortes lembranças da minha escola de infância, que 

se sobressaem em meio a outras, como se vitoriosas fossem a qualquer 
páreo, nas disputas dos territórios da minha memória. Uma, é a leitura 
do primeiro texto da cartilha Caminho Suave, chamado O Pirata Ca-
reca. Li tantas vezes, gostei tanto, que decorei o texto. A outra foi de 
um dia em que eu plantei feijão em um copo de plástico, com algodão, 
descartável. Em todos os dias subsequentes cuidei, junto com meus 
colegas de turma, daquelas sementes. E foi emocionante vê-la brotada 
como se fosse uma mágica.

Após a experiência da germinação dos feijões passei a desejar 
ver o processo de crescimento das coisas. Vigiei as plantas da minha 
casa, dia após dia. Minuciosamente averiguei o crescimento das ro-
sas da casa da minha avó, lugar frequente de nossas visitas familiares. 
Cheguei a pensar se era possível ver o momento exato da floração e 
profusão de flores. Nunca aconteceu. Mas esta ansiedade atiçou a mi-
nha curiosidade. 

O Educandário Caminho Suave, nome da cartilha e da escola, 
era uma dessas “escolas” de bairro, conveniadas, que tem personagens 
convencionais de quadrinhos nas paredes e murais que informam o 
dia dos aniversários dos alunos. Lá aprendi a cantar o Hino Nacional 
com a mão no peito, festejar a chegada da primavera, que em Goiânia 
é quase uma coincidência do tempo das águas. Naquele ambiente esta-
beleci uma espécie de deslumbramento pela figura do professor, consi-
derando inclusive que todos os professores são dotados de uma espécie 
de “poder sobrenatural”. Foram os professores da minha infância os 
primeiros a me colocar em contato com um mundo que eu não conhe-
cia. Fui formada na época do “professor único”, um “sabe-tudo”. Cada 
dia um aula diferente. Cada aula uma descoberta inigualável. Aprendi 
com eles a ler e escrever o mundo. 

Ler e escrever o mundo, eis uma tarefa da Geografia na escola. 
Como ela ocorre? Quais as possibilidades?

A escola é um espaço de relações entre sujeitos sociais de múl-
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tiplas trajetórias que se cruzam e formulam os sentidos desse espaço. 
Os papéis sociais desempenhados por cada sujeito formam o corpus 
constitutivo da escola: espaço de memórias, de conflitos, de vaidades, 
de comunhão, de disputas, de conciliação, de amizades. A velocidade 
vertiginosa dos dias faz-nos perder de vista a universalidade de nossas 
experiências. Suprimimos a diacronia e enveredamos por uma inter-
pretação de senso stricto sobre a nossa inserção particular e social no 
universo do aprender e ensinar.  Saindo do terreno da micro estrutu-
ra e pensando a escola como instituição, como espaço sócio cultural, 
Dayrel (1996) afirma que, até a década de 1980 

a instituição escolar era pensada nos marcos das análises 
macro-estruturais, englobadas, de um lado, nas teorias 
funcionalistas  (Durkheim, Talcott, Parsons, Robert Dree-
ben, entre outros), e de outro, nas “teorias da reprodução” 
(Bourdieu e Passeron; Baudelot e Establet; Bowles e Gintis; 
entre outros). Essas abordagens, umas mais deterministas, 
outras evidenciando as necessárias mediações, expõem a 
força das macro-estruturas na determinação da instituição 
escolar. Em outras palavras, analisam os efeitos produzidos 
na escola, pelas principais estruturas de relações sociais, 
que caracterizam a sociedade capitalista, definindo a estru-
tura escolar e exercendo influências sobre o comportamen-
to dos sujeitos sociais que ali atuam.

Aqui se pretende compreender a escola como espaço de pos-
sibilidades de ensinar e aprender Geografia aproveitando da enorme 
potencialidade dada por ela em ser um plano concreto de aconteci-
mentos. O lócus de análise em questão é a primeira fase do CEPAE, 
um centro de ensino que se realiza como escola de educação básica, 
dentre outras atividades de formação, como pós-graduação stricto e 
lato senso além de educação infantil. 

Estive no CEPAE pela primeira vez no ano 2000 para realiza-
ção do meu estágio supervisionado em Geografia onde permaneci, ao 
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longo de um semestre. Assim como outros alunos do curso de licen-
ciatura em Geografia da UFG, realizei meu estágio na segunda fase do 
ensino fundamental e ensino médio. Observei turmas do 2º ano do 
EM bem como ministrei as minhas atividades de estágio nesse espaço. 
A primeira fase era, para mim, o lugar das crianças menores onde tra-
balhavam os professores de formação única. Naquela época, no ano de 
2000, o estágio de Geografia ocorria apenas no “prédio de baixo”, onde 
estavam os professores especialistas: na segunda fase.

Retornei ao CEPAE após três anos, no primeiro semestre de 2003, 
como professora substituta. Permaneci por um ano e meio e, ao longo de 
todo o período, fui professora do Ensino Médio substituindo um profes-
sor que estava de licença para sua formação em nível de mestrado. Em 
2009 retornei ao CEPAE, pela terceira vez, na condição de professora efe-
tiva. Nesta ocasião estava finalizando meus estudos de doutoramento e 
reencontrei a escola organizada na estrutura de Área e Subárea de ensino. 
Eram três grandes áreas nas quais se reuniam todos os campos discipli-
nares da escola, cada um desses campos formava uma subárea, a exceção 
de Filosofia e Sociologia que sempre formou uma única subárea. A Geo-
grafia estava na mesma área que a História, a Sociologia e a Filosofia. Esta 
organização articulava o trabalho dos professores das duas fases, primeira 
e segunda, ou seja: havia, na subárea de Geografia, dois professores que 
atuavam na primeira fase, um licenciado em Geografia e uma professora 
com formação em Pedagogia; bem como três professores específicos, li-
cenciados em Geografia, atuando do sexto até o terceiro ano do EM. Atu-
almente a organização mudou para a estrutura de Departamentos, onde 
cada disciplina pertence a um departamento a exceção do Departamento 
de Sociologia e Filosofia e do Departamento interdisciplinar da primeira 
fase, onde a maioria dos professores são pedagogos.

A inteligibilidade do espaço escolar e a composição abstrata da 
memória torna a tarefa árdua e difícil. Para compensá-la, o texto está 
dividido em duas partes: na primeira, relato a minha chegada a primei-
ra fase do CEPAE e o conhecimento daquele espaço escolar; na segun-
da descrevo e analiso os diálogos e aprendizados e, consequentemente, 
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o processo de construção de uma autonomia docente e finalmente, as 
considerações finais onde apresento reflexões das possibilidades de en-
sinar Geografia nas séries iniciais. 

No predio de cima: um lugar, do teto ao chão de aprendizados
Após um ano em que cheguei ao CEPAE fui para a primeira fase 

inicialmente para trabalhar com uma turma de 3º ano, duas turmas 
de 4º ano e duas turmas de 5º ano, totalizando cinco turmas e 150 
alunos. Foi impactante, sobretudo pelo fato de que minhas referências 
anteriores não tinham sido com crianças. O convívio com os colegas 
de trabalho me fez aprender, ao longo do tempo, muito do que preci-
sava sobre a complexidade desse lugar, descrito por esses professores e 
professoras como um lugar de “especificidades”. Uma das especificida-
des claras é analisada por teóricos do campo da educação infantil que 
demonstram a importância da afetividade no processo evolutivo das 
crianças, elemento central em Piaget, Vygotsky e Wallon. 

Que outras especificidades se encontram nesse espaço?
Abordo a primeira fase do CEPAE como lugar nos termos da 

discussão desse conceito em Geografia. Segundo o geógrafo oriental Y 
Fu Tuan, o Lugar é mais concreto do que o Espaço. É aonde se pensa a 
perspectiva da experiência. A palavra experiência provém da raiz lati-
na (per) de experimento, perto, perigoso. A experiência é, no sentido 
ativo, o encontro com o ilusório, o incerto, o desconhecido. Três são 
as qualidades nas quais Tuan (1988) afirma ser possível vivenciar o 
Espaço como Lugar: cinestesia, visão e tato. A cinestesia é a dimensão 
do corpo. A visão e o tato são partes desse corpo que acessa o espaço e 
apreende uma geografia da infância na escola a partir dos seus lugares 
de vivências: a sala de aula, o banheiro das crianças, o almoxarifado, 
o laboratório de Matemática, a sala da coordenação, o parquinho, o 
pátio, o Labrinco, a quadra, a cerca, o laboratório de Química, a sala de 
psicologia, os banheiros dos professores, os corredores, o hall.

Algumas observações em nível de descrição devem ser feitas 
para pontuar o lugar do qual falo. 
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A primeira fase possui coordenação própria, composta por um 
professor que atue nela que também é vice-diretor ou vice-diretora do 
CEPAE. Além do coordenador há uma técnica em assuntos educacio-
nais e mais um funcionário (a) que auxilia em diversas atividades. Pos-
sui horário próprio, diferente da segunda fase e EM, compreendendo 
cinco aulas que são distribuídas das 7h30 até 11h45 em 10 turmas, de 
primeiro ao quinto ano, sendo duas turmas para cada ano. As crianças 
menores, do primeiro ano, tem o recreio estendido em 20 m após o 
intervalo de recreio que é de meia hora, das crianças maiores, dos se-
gundos aos quintos anos.

As salas de aula são pensadas no planejamento no qual se or-
ganiza a distribuição dos alunos e alunas em suas carteiras. Várias ex-
periências foram vivenciadas dessa organização: carteiras em círculo; 
em fileira; em ferradura e, mais frequentemente, nas minhas turmas 
de trabalho, os alunos sentavam em dupla ao longo de em três filei-
ras. As duplas eram dispostas após análise dos professores resultado da 
discussão feita no planejamento por turma. Tal planejamento ocorre 
mensalmente no qual participam os professores de cada ano. 

O primeiro mapa de sala do ano é feito com o auxílio dos profes-
sores dos anos anteriores, sendo que, os critérios são os mais variados: 
ajuda mútua; mistura de gêneros; necessidades especiais, etc. Ao longo 
do ano esse “mapa” (que na verdade é uma planta baixa de sala com 
a disposição das carteiras e alunos) muda muitas vezes. As mudanças 
ocorrem de acordo com a dinâmica dos critérios e discussões: ora o 
mapa “dá certo” em uma disciplina e “errado” nas demais; ora se reve-
lam as vaidades dos alunos que tem facilidade em aprender e dificul-
dades em aprender a ajudar o colega de dupla; enfim, uma cartografia 
dinâmica e viva se faz e refaz ao longo do ano, com muitos e indizíveis 
aprendizados.

Além das reuniões de planejamento mensal por turma (ano es-
colar) há as reuniões de fase nas quais se discutem as questões espe-
cíficas com todo o grupo de professores, “o coletivo” da primeira fase. 
Tais reuniões são gerenciadas pela coordenação de fase e secretariadas 
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pela técnica de assuntos educacionais, que registra as Atas e organiza 
as intervenções. Nessa reunião vários temas são abordados como: a 
definição de critérios para organização dos horários; a disposição dos 
professores por turmas; a coordenação das turmas3; o projeto ponto de 
apoio4, e inúmeras e diferentes questões que tomam a cotidianidade 
desse Lugar. 

O relato da organização pedagógica não dimensiona aquilo o 
exercício mais intenso que está no caráter do encontro constante entre 
os professores e a possibilidade do diálogo sobre os acontecimentos 
diversos que envolvem o cotidiano das aulas. A sala de coordenação 
reproduz a sala de professores, lócus de encontro de todos os sujeitos e 
também ponto de conflito: é telefone que toca; é a impressora que não 
funciona; são crianças chegando juntas para produzirem narrativas de 
seus conflitos; são familiares chegando e saindo. Ao mesmo tempo, 
nas paredes há registros de substituições de professores que estão em 
viajem para um congresso; murais de aniversariantes do mês; um poe-
ma que alguém resolve compartilhar e muitos recados. Nesse ambiente 
bebe-se café, come-se um bolo compartilhado, acondicionam-se ma-
pas, materiais de secretaria, documentos. Ali também é possível ouvir 
as queixas das crianças que variam desde uma denúncia de um ataque 
dos macacos a uma lixeira até outras queixas que envolvem a relação 
entre elas. O mais interessante é perceber que cada um desses aconte-
cimentos podem ser pensados de maneira educativa, na esfera do pe-
dagógico e que cada um deles são fundamentais para a transformação 
do olhar para esse espaço e para a infância. 

Neste sentido não é possível banalizar os lugares na escola e sua 
3  Até o ano de 2013 cada turma era coordenada por um professor que era o responsável por 
atender as demandas de diálogos com as famílias; organizar os conselhos de classe e as reuniões 
de pais, etc. Esse professor detinha uma aula hora semanal destinada a dialogar com as turmas e 
tematizar reflexões sobre a convivência escolar. Após o ano de 2013 a coordenação decidiu atender 
a uma demanda da subárea de Geografia e ceder essa hora aula para o aumento da carga horária 
da disciplina. Houve também a instalação da coordenação colegiada na qual todos os professores 
dividiam a tarefa de organizar as reuniões de família entre outras demandas insurgentes.
4 O projeto ponto de apoio é um reforço escolar no contra turno organizado de distintas formas. 
Geralmente se realiza um trabalho interdisciplinar e os alunos são convocados através de um 
documento onde se controla sua frequência. Há várias experiências como vivências de turmas 
distintas aprendendo juntas e atendimentos por projetos de ensino multidisciplinares. 
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dimensão interpretativa do ato de educar. No relato de uma criança 
ou no encontro de dois ou mais professores na sala dos professores ou 
mesmo, de passagem no corredor, contratos e táticas são alicerçadas. 
Leite (2010) retoma uma discussão que está originalmente em Michel 
de Certeau, sobre o cotidiano, na qual afirma que o importante não é o 
que fixa regularidades na vida social, mas o que perturba a rotinização, 
ou seja, a compreensão da vida cotidiana no contexto contemporâneo 
não se circunscreve a normatividade, mas a dimensão profundamente 
conflitante e seus mecanismos que subsidiam as práticas sociais e alte-
ram a vida propondo novos cotidianos. Sendo assim, a primeira fase 
é um lócus de aprofundamento do ato de educar para autonomia em 
constante e contraditório diálogo. No entanto, parece que o projeto de 
escola está, neste ambiente, mais claro no que se refere aos seus obje-
tivos e intensões. A contradição desse projeto é a dada pela condição 
ambígua desses sujeitos, professores, em outras rotinas de trabalho, 
pois, uma vez submetidos por critérios de avaliação dos demais docen-
tes da UFG, pela carreira do magistério superior a questão vinculados. 
Isto pode explicar, por hipótese, as dificuldades encontradas tanto no 
processo de encaminhar a formação em nível de pós-graduação (mes-
trados e doutorados) quando as razões pelas quais muitas necessidades 
específicas não são compreendidas por aqueles que não vivenciam esse 
espaço de relações.  

 Particularmente, a autonomia docente fica prejudicada quan-
do se coloca essa encruzilhada entre a realização da pesquisa e as ne-
cessidades permanente de pensar a prática de maneira dialogada. Isto 
posto, a troca produzida nesses espaços me fez conhecer a visão de 
Geografia que alguns docentes tinham e também perceber as possibili-
dades de dialogar e ensinar Geografia, não apenas na sala de aula, mas 
nas reuniões de planejamento, para outros colegas. Assim também 
pude aprender as relações possíveis entre meu campo disciplinar e ou-
tros campos a partir das quais construí possibilidades de autonomia 
para propor geografias nas séries iniciais.
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Os planejamentos e o projeto de ponto de apoio: aprendizados

Planejar é o ponto de partida para pensar aonde se pretende 
chegar e definir o ponto de partida. Segundo Libâneo (2013) o plane-
jamento é um processo de racionalização, organização e coordenação 
da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do 
contexto social. A partir dele se defini que caminho seguir, que obje-
tivos desejar e que habilidades pretender. Ainda em Libâneo (2013) o 
planejamento escolar tem as funções de explicitar os princípios e di-
retrizes do trabalho docente; expressar os vínculos e posicionamentos 
diversos através dos conteúdos e métodos; assegurar a racionalização 
e organização do trabalho com a previsão das ações docentes; con-
siderar as exigências e condições dos indivíduos envolvidos e ainda 
flexibilizar os caminhos. 

Na primeira fase do CEPAE as reuniões de planejamento por 
turma permitem que sejam conhecidos os métodos, técnicas e meto-
dologias de cada campo disciplinar, uma vez que os professores apre-
sentam seus programas de ensino; justificam suas escolhas adentro do 
plano de ensino da disciplina no CEPAE; definem suas estratégias e 
relatam ocorrências do contexto da sala de aula demonstrando com 
os registros em cadernos e atividades produzidas os resultados e abor-
dagens possíveis. Sendo assim, coletivamente se constroem possibili-
dades de intervenção das rotinas de ensino bem como articulações. 
A experiência de ensinar Geografia nesse lugar projetou articulações 
previsíveis com a História, Português, Matemática, Educação Física, 
Artes e Ciências.  

No inicio do trabalho, ao chegar nesse lugar, integrei a rotina de 
planejamento junto aos professores e professoras dos 4os e 5os anos. 
A partir daí tive total conhecimento de todos os conteúdos aborda-
dos nos campos disciplinares dessas séries de modo que, ao longo das 
minhas preleções, era possível mencionar possibilidades de diálogos 
com meus pares de outras disciplinas. Igualmente, pude experimen-
tar possibilidades de dialogar sobre temas polêmicos e aprender que a 
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maneira de ensinar Geografia deveria estar articulada ao projeto mais 
amplo de leitura e escrita de mundo, muito valorizado nesse lugar de 
ensino. A saber, não bastava ensinar o reconhecimento do espaço bra-
sileiro a partir da linguagem do mapa do Brasil. Mas articular que, 
esse território pode ser mensurado em quilômetros quadrados, con-
ceito que depende da aprendizagem e leitura de números grandes; que 
esse território foi povoado e colonizado, por diferentes povoadores e 
colonizadores, conteúdos tratados no campo disciplinar da História e 
que, esse território proporcionou o encontro de formas de expressão e 
linguagens distintas, como introduzido pela professora de Português. 
A leitura e silhueta do mapa como representação concreta do territó-
rio geográfico fornece, em uma mesma medida, interações possíveis e 
adequadas para um ensino articulado, que tem muito sentido nos anos 
iniciais do ensino fundamental. 

Integrei o projeto Formação de Conceitos ao longo de um ano. 
Não considerei que tivesse identidade com o projeto e, de certo modo, 
o conjunto de mudanças que eu vivenciava me fez questionar muitas 
certezas daquela proposta, que se baseia no fato de que um estudante 
com dificuldades específicas pode frequentar um espaço de apoio es-
colar em qualquer disciplina e, que essa rotina escolar, se revela como 
um aprendizado mais complexo em outros campos disciplinares. Eu 
me perguntava em como as dificuldades em Geografia que eu perce-
bia nos meus alunos poderiam ser atendidas com a participação nesse 
projeto que não tinha pretensões verticalizantes dentre de uma dis-
ciplina. Curiosamente, em muitos casos, o projeto produzia resulta-
dos positivos no aprendizado os estudantes. Mas, ao longo do tempo, 
outros projetos foram nascendo, com articulações mais específicas de 
duas e três disciplinas. 

Após vivenciar esta experiência organizei uma parceria que du-
raram quatro anos, de 2011 até 2014 em conjunto com uma professora 
de Matemática na que percebi as inúmeras possibilidades de trabalho 
entre essas disciplinas. Tais atividades resultaram em alguns trabalhos 
publicados (Silva, Rocha, Souza, 2014); (Rocha, Silva, 2011). Nesses 
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artigos refletimos possibilidades de articulação entre a Matemática e a 
Geografia desenvolvidas no CEPAE. As temáticas foram variadas nes-
sa experiência de modo que nem foi possível separar as habilidades 
mobilizadas em cada momento vivenciado no projeto, até porque per-
cebemos que há muitas habilidades comuns nas duas áreas, quando 
se trata de educação básica. O aprendizado que resta é saber que, nos 
anos iniciais, houve riqueza de possibilidades propiciada pelo “dese-
nho” específico de como o ensino acorre na primeira fase do CEPAE.
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Viagem a Pirenópolis: uma experiência 
pedagógica transdisciplinar 

Vivianne Fleury de Faria1

Marcello Lucas2

Introdução

É certo que se vive hoje em meio a uma crise: crise mundial, nacio-
nal, local – humana. Não se fala de outra coisa em todos os lugares. 

E esta crise parece atingir a todos os horizontes que se mire: crise eco-
nômica, política, energética, ambiental, de valores éticos. Respira-se 
crise no Brasil e no mundo. Uma crise aparente: quanto à política, aos 
desastres ambientais, às guerras, aos atentados, fatos que estão no no-
ticiário todos os dias. Contudo, também há uma crise nem tão visível, 
uma crise interior, de identidade, de valores morais, do modo de ser, 
estar e lidar com o mundo, quem sabe decorrente da incerteza de um 
futuro no planeta azul. 

Essa crise também se instalou na escola, e não é de hoje. A es-
cola tradicional está sendo compelida a adaptar-se aos novos tempos. 
Seus currículos e métodos ainda moldados no século XX ou até XIX 
devem, por força, ser mudados a fim de atender aos alunos do século 
XXI. Segundo alguns autores, como Morin e La Torre, a fragmentação 
é um dos agentes da crise da escola atual. A separação em disciplinas 
e em séries é um modelo a ser revisto, por mais que seja difícil uma 
transformação tão radical. 

Este modo segmentado de ver e de estar no mundo que separa, 
compartimentaliza, e que foi sedimentado no Iluminismo no século 

1 Doutora em Literatura Brasileira pela UnB. Professora de Língua Portuguesa do CEPAE / UFG. 
viviannefleury8@gmail.com 
2 Mestre em Ensino de Ciência e Matemática pela UFG. Professor de Matemática do CEPAE / 
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XVIII, orientou os currículos escolares e durante muito tempo se mos-
trou eficaz para o aprimoramento dos estudos, das ciências. Contudo, 
cada vez mais especializadas, as ciências não dialogam entre si, não 
formando um conhecimento integral. E quanto mais profundos os co-
nhecimentos, mais e mais isolados se tornam, o que perdura e se ver-
ticaliza cada vez mais – vertiginosamente – até os dias atuais, criando 
desertos entre as áreas do conhecimento e entre as pessoas, negligen-
ciando a pergunta mais importante que a educação deve responder: o 
que faz do homem humano?

De fato, com a industrialização, entre o final o século XIX e o 
início do século XX, os sistemas de ensino na Europa que antes eram 
restritos às classes dominantes sofreram uma primeira grande mudan-
ça, impulsionados pelas demandas de mão de obra mais qualificada, 
ou seja, a educação em larga escala foi idealizada para um fim práti-
co, o de capacitar a população para os vários imperativos do mercado 
de trabalho. Este modelo foi adotado no Brasil, cuja industrialização 
tardia, começada em meados do século XX, reproduziu na escola as 
condições da produção em série – 1ª série, 2ª série. Os alunos devem 
dominar certos conhecimentos em cada etapa, como os operários de 
uma fábrica conhecem alguns procedimentos da fabricação em série, 
nunca visualizando o todo, de modo que cada um faça sua parte des-
conhecendo o saber integral. 

Chegando ao extremo neste século XXI, a crise já era anunciada 
por Edgar Morin desde o final dos anos 60 com sua obra Método, em 
que o autor – grosso modo – partindo da análise da crise daquilo a que 
chama – o “Paradigma da Simplificação”, ou seja, de um modelo de 
produção, organização, validação e transmissão do saber que está em 
voga nos últimos 300 anos, questiona e põe em xeque o modelo ilumi-
nista de fracionamento dos saberes, das ciências e propõe um método 
que encara a complexidade da realidade, da vida, do cosmos, procu-
rando elucidar a profundidade do pensamento complexo, a possibili-
dade de um conhecimento polissêmico, um feixe, inter, multi e trans-
disciplinar – o “Paradigma da Complexidade”. Tende-se a concordar 
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com o argumento do filósofo de que na natureza nada é separado ou 
separável e que talvez esta segregação careça de sentido para os alunos.

Em entrevista cedida ao jornal O Globo, Morin afirma que este 
problema da fragmentação atinge em cheio a escola. Para o autor, a 
transdisciplinaridade é a chave para uma escola do século XXI. Em 
sua opinião, o modelo de ensino instituído nos países ocidentais que 
discrimina os conhecimentos artificialmente através das disciplinas 
não tem se mostrado eficiente e, pelo contrário, desestimula os alunos 
que não encontram sentido no que “aprendem”. Para o autor “as disci-
plinas fechadas impedem a compreensão dos problemas do mundo. A 
transdisciplinaridade, (...) é o que possibilita, através das disciplinas, a 
transmissão de uma visão de mundo mais complexa.” (MORIN, 2015, 
p1). Para Morin:

É preciso educar os educadores. Os professores precisam 
sair de suas disciplinas para dialogar com outros campos 
de conhecimento. E essa evolução ainda não aconteceu. O 
professor possui uma missão social, e tanto a opinião públi-
ca como o cidadão precisam ter a consciência dessa missão. 
(MORIN, 2015, p1)

Com efeito, é premente o desafio que a cada dia se impõe aos 
professores de aproximar a escola de uma configuração mais abran-
gente em que, ao invés de verticalizar conhecimentos esparsos e des-
tituídos de sentido pelo isolamento, tecer uma rede de saberem inter-
ligados, autorreferentes – complexos – e que, por complexos e abran-
gentes que sejam, sejam prenhes de sentido para pessoas que nasceram 
neste século e já estão ambientados com a profusão de informações de 
todos os tipos. 

É inegável que os métodos e didáticas tradicionais não têm aten-
dido às expectativas do aluno no século XXI, naturalmente hábil no 
uso de novas tecnologias e aberto para a profusão veloz de informa-
ções e à interdisciplinaridade. Principalmente, a escola tem passado 
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ao largo de uma das funções mais importantes da educação que é a 
de mediação do mundo, uma vez que não acompanhou as mudanças 
vertiginosas das últimas décadas. 

Hoje em dia, devido à grande propulsão e velocidade com que as 
informações correm o globo, o mundo mudou deveras. Segundo, Al-
vin Tofler, há quatro grandes ondas ou macro mudanças que marcam a 
passagem da época da industrialização ao período atual nas formas de 
vida e de organização social: (1) como comunicar-se, (2) como se uti-
lizar as fontes, (3) qual o papel dos recursos materiais e as economias 
e, finalmente, (4) a onda da consciência. A escola segue ignorando ou 
dando pouca atenção a estas novas posturas diante da sociedade e da 
natureza, como se tivessem volta ou não afetassem seu domínio. Nas 
palavras de Saturnino de La Torre: 

Os sistemas de ensino atuais estão defasados, pois não le-
vam em consideração os avanços das novas tecnologias ou 
novas propostas que nos aporta a ciência, e não respondem 
às demandas socioculturais do século XXI. Sua obsessão é 
o desempenho acadêmico dos alunos. A escola que quere-
mos está baseada no desenvolvimento humano e na criati-
vidade. O programa, os conteúdos, as aprendizagens são as 
ferramentas para um objetivo maior: ajudar a construir a 
personalidade. (2013, p. 13)

Nesta outra clave, a questão da avaliação, a escola tradicional, 
que se baseia no discurso do desempenho acadêmico, que privilegia 
sistemas de medição de aprendizagem que não levam em conta os ta-
lentos e idiossincrasias do aluno, mas na competição entre eles – con-
figuração que se delineou em função da industrialização e ainda vigora 
–, se contrapõe à escola que hoje se idealiza, que objetiva o desenvolvi-
mento integral do aluno por meio da criatividade e do respeito às suas 
inclinações singulares. 

A escola que aí está, ao oportunizar as mesmas condições para 
indivíduos de realidades distintas, com experiências culturais diver-
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sas, promove a manutenção e consolidação das diferenças e a compe-
titividade entre desiguais. Não é por nada que a evasão escolar atinge 
principalmente os mais pobres, ocorre, sobretudo, por ser difícil para 
muitos alunos persistir em um sistema moldado para promover a de-
sistência de muitos em favor da eleição de alguns – separando, mais 
uma vez, o joio do trigo. O fato é que a escola que privilegia a compar-
timentalização dos saberes, por um lado, e a competição dos alunos 
por notas, por outro, só agudiza o fosso das desigualdades sociais, uma 
vez que não leva em consideração “leitura de mundo”, nas palavras de 
Paulo Freire, ou “capital cultural”, para Pierre Bourdieu (2007). Para o 
autor:

Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favorecidos 
e desfavorecidos os desfavorecidos, é necessário e suficien-
te que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino 
que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos 
critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as 
crianças das diferentes classes sociais. Em outras palavras, 
tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam 
eles de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema 
escolar é levado a dar sua sanção ás desigualdades iniciais 
diante da cultura. /A igualdade formal que pauta a prática 
pedagógica serve como máscara e justificação para a indi-
ferença no que diz respeito ás desigualdades reais diante do 
ensino e da cultura transmitida, ou melhor, exigida. (p. 53)

Para Juan Miguel Gonzáles Velasco a saída para a educação, 
para o ser humano no século XXI é a “religagem educativa” – ou seja, 
reatar o que foi artificialmente distanciado pelos métodos. E essa re-
ligagem acontece principalmente por meio da transdisciplinaridade. 
Crê-se que o caminho seja mesmo este, o da continuidade entre os 
conhecimentos, da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade, ao 
invés da fragmentação e da segregação. 

Como professores, portanto, cumpre buscar formas integradoras 
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de abordar o conhecimento e de criar condições para que o aluno possa 
ele mesmo construir seu caminho, uma vez que são muitas as vias de 
acesso ao conhecimento e são infinitamente variáveis as aptidões indi-
viduais. Mais que a transmissão do saber, cabe à escola do século XXI 
mediar a interação entre o aluno e o mundo, proporcionando que cada 
aluno desenvolva sua personalidade. O fato é que a escola tradicional pa-
rece não ter ainda acordado para a grande revolução que já está em curso 
há décadas. Os currículos para a educação básica seguem praticamente 
os mesmos do século XX, não levando em conta as profundas transfor-
mações que ocorreram neste século, no qual já nasceram os alunos. O 
desafio que se impões é o de desenvolver métodos que contemplem estas 
novas demandas da educação básica hoje. É que se propõe a seguir.

Desenvolvimento

O Centro de Ensino e Pesquisa aplicado à Educação da Univer-
sidade Federal de Goiás é uma escola pública diferente. Como um cen-
tro de pesquisa em que atuam professores da rede federal, os docentes 
têm de condições diferenciadas de trabalho em relação aos seus pares 
das redes estadual e municipal. Principalmente, nós professores do Ce-
pae dispomos de infra estrutura e condições intrínsecas à pesquisa de 
campo e acadêmica. Entende-se que, neste sentido, o corpo docente 
do Cepae é privilegiado em relação aos seus pares das rede públicas de 
ensino – ainda que ninguém esteja festejando nada quanto à educação 
federal. Enfim, cabe aos professores da rede federal a missão e obriga-
ção de entender e mudar os rumos da educação no país. 

Com este intuito, desde 2013 o Cepae integra a Rede Interna-
cional de Escolas Criativas. Os pilares da RIEC são a transdisciplinari-
dae, a idisciplinaridade, a conscientização humanística e ecológica. Os 
princípios que a inspiran são sustentabilidade, ecologia dos saberes, 
ruptura com a lógica da fragmentação disciplinar do conhecimento e 
tem por base teórica o Decálogo sobre Transdisciplinariedade e Ecofor-
mação (2008, 2031). 
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Com este intuito, em maio de 2015, foi planejada uma viagem 
pedagógica, com os alunos do 2º ano do Ensino Médio pelos profes-
sores de Matemática e de Português. A proposta era a de, justamente, 
religação de vários aspectos a partir de um tema comum – a cidade 
de Pirenóplis. Os alunos pesquisaram alguns aspectos concernentes 
a esta cidade histórica de Goiás – história, turismo, culinária, entre 
outros vários assuntos que despertaram seu interesse. Eles produzi-
ram pequenos documentários e tirararam fotos. Sobretudo, a intenção 
era a que os alunos pudessem conhcer e interagir em outro ambiente 
onde poderiam buscar e construir seu conhecimento a partir de seus 
próprios interesses e curiosidades, ao mesmo tempo integrando com o 
espaço social, cultural e natural.

Pirinópolis é uma cidade do interior de Goiás com cerca de 20 
mil habitantes. Fundada ainda na época da mineração de ouro, em 
1727, hoje em dia é um dos pontos turísticos mais procurados do esta-
do por reunir natureza exuberante, com mais de 82 cachoeiras, centro 
histórico bem conservado e uma ótima infraestrutura para atender os 
turistas, com muitos hotéis, pousadas e restaurantes com comida típica 
e internacional. Pirinópolis, ainda, oferece um cenário privilegiado: de 
todos os ângulos que olhe o visitante pode avistar a majestosa serra 
dos Pirineus, uma paisagem que já atraiu várias produções de cinema 
e de televisão. 

E era este um dos propósitos da excursão, a produção de cur-
tas documentários da cidade. A produção filmográfica é já trans-
diciplinar e coletiva por natureza. É preciso que se trabalhe em 
equipe para desempenhar os aspectos que o vídeo demanda, tais 
como roteirização, argumentação, produção, a própria filmagem – 
chamada de fotografia – direção, sonorização etc. Ainda a equipe 
deve lidar com as contingências próprias do gênero em que há mui-
tos imprevistos e improvisos. Para tanto, andaram pela cidade his-
tórica a procura de imagens e de moradores dispostos a conceder 
entrevistas a fim de elucidar os vários aspectos do tema que lhes 
interessaram.
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O resultado foi mais do que satisfatório. O que se chama de reli-
gação, de fato, funciona. A capacidade de socialização, a responsabili-
dade, a curiosidade, a afetividade entre os colegas, a camaradagem fo-
ram valorizados ao mesmo tempo em que protagonizaram sua própria 
educação ao toamrem decisões de o que e como abordarem temas que 
eles mesmos escolheram. A ideia era integrar as disciplinas em um só 
projeto, o que ocorreu, de fato.

O professor de Matemática, por sua vez, encomdendou para a 
turma fotografias em que o aluno deveria se colocar na foto em rela-
ção a um objeto em perspectiva. Assim, alguns deles pareceram estar 
segurando uma igreja, ou sustentando uma ponte. É sabido e corrente 
que o conhecimento matemático perpassa pelas mais variadas áreas 
do conhecimento humano e se faz presente nas diferentes atividades 
do cotidiano. Ele, por si só, fornece ao indivíduo diversas ferramentas 
que o capacitam a fazer uma análise mais profunda do meio em que 
ele está inserido e, quando combinado com as demais áreas do conhe-
cimento humano, potencializa ainda mais essa capacidade de análise e 
de tomada de decisão.

A escola é um lócus privilegiado para a apresentação e discus-
são do conhecimento sistematizado nas diferentes áreas do conhe-
cimento. Mais ainda, ela é capaz de criar as condições necessárias 
para que o indivíduo possa não apenas se apropriar de cada um des-
ses conhecimentos, mas desenvolver a habilidade de articulá-los em 
conjunto. 

Entretanto, o ensino da Matemática na maioria das escolas nem 
sempre consegue fazer com que o aluno perceba a presença do co-
nhecimento matemático no seu cotidiano, além da mera utilização dos 
números para contar e expressar uma quantia, uma vez que esse co-
nhecimento é discutido de forma descontextualizada. Embora saben-
do que nem sempre e nem todo conhecimento específico faça parte 
desse cotidiano de uma forma palpável, explorar aqueles que fazem, 
contribui para dar maior significado à aprendizagem, reforçando a 
motivação do aluno.
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A atividade realizada em Pirenópolis representou uma opor-
tunidade para que os alunos pudessem religar os diferentes aspectos 
do conhecimento matemático discutido em sala, tendo como pano de 
fundo a arquitetura da cidade de Pirenópolis, num contexto de identi-
ficar e explorar as formas geométricas planas e espaciais da arquitetura 
da cidade.

A atividade consistiu em explorar e interagir com o ambiente, 
identificando e classificando as formas geométricas planas e espaciais 
discutidas e estudadas em sala. Os alunos, trabalhando em grupos, 
escolheram uma forma geométrica para interagirem com ela usando 
uma máquina fotográfica. Uma forma de interação entre o indivíduo e 
o meio. Como dito antes, a utilização do recurso audiovisual é por si, 
transdisciplinar e coletiva. Isso fez com que fosse necessária uma co-
ordenação e cooperação entre os alunos para que pudessem interagir 
com as formas da cidade e a registrar em uma fotografia.

A segunda parte da atividade consistiu no relato da atividade e, 
de posse com a fotografia na qual mostrava a interação com a forma 
geométrica, analisaram, sob a luz do conhecimento matemático que 
havia sido discutido em sala, a forma geométrica presente na imagem. 
Os conhecimentos específicos de Português e Matemática demanda-
ram, um para o outro, ferramentas que possibilitaram aos alunos de-
senvolverem o trabalho. O texto em língua materna é um recurso natu-
ral para a expressão e registro da compreensão sobre o conhecimento 
matemático. Fazer uso dessa linguagem possibilita que o aluno se afas-
te, num primeiro momento, da complexidade da linguagem específica 
da matemática, e assim possa compreender os conceitos envolvidos e, 
então, expressá-los na linguagem específica.

A interação dos alunos com a forma geométrica da arquitetura 
da cidade e a análise posterior da forma, possibilitou ir além da dis-
cussão do conhecimento matemático de forma abstrata da sala de aula 
para contextualizá-lo em uma ação concreta na qual o aluno pôde vi-
venciar como protagonista na construção do seu conhecimento. 
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Considerações finais

De volta a crise, como se se pudessemos dela sair, há que se pre-
ocupar em saídas efetivas para ela. Se não da crise planetária, universal, 
tentemos eluciudar os mencanismos de exclusão da escola e também 
de manutenção das práticas perversas que fazem da educação instru-
mento de reprodução do status quo vigente e não de emancipação do 
sujeito. Entende-se que é preciso inovar, experimentar criativamente, 
uma vez que não existem modelos prontos, pelo contrário, o momento 
é de substituição de métodos já comprovadamente equivocados – mais 
que isso – comprometidos com um sistema cruel e falaz, por outros 
que ainda estão por se contruir. Em outras palavras: trocar o que é 
nocivo pelo novo, ainda que o novo ainda não seja consenso, não es-
teja pronto. Sejamos corajosos e enfrentemos o desafio por uma escola 
mais humana e mais eficiente.
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Atividade colaborativa significativa: 
uso do whatsapp nas aulas de língua 

espanhola
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Introdução

No contexto de ensino-aprendizagem de uma Língua Estrangeira 
(LE), propor atividades diversificadas que promovam a interação 

entre os alunos pode contribuir para a troca de informações, auxiliar 
na procura por soluções, incentivar a produção de materiais e favo-
recer a construção do conhecimento. Desta forma, segundo Moreira 
(2005), o professor deve contribuir para o processo de aprendizagem, 
auxiliando na seleção das informações disponíveis, esclarecendo dú-
vidas, mediando negociações e criando as condições adequadas que 
façam o aluno passar de passivo a ativo. Richards e Rodgers (2001) 
corroboram o pensamento de Moreira, ao afirmarem que o professor 
é responsável por promover um ambiente seguro para que os alunos 
possam aprender e se desenvolver, assumindo o papel de conselheiro, 
facilitador, assessor e coparticipante do processo. 

Nesta perspectiva, no primeiro semestre de 2015, foi realiza-
da uma pesquisa com alunos do terceiro ano do Ensino Médio (EM) 
de uma escola pública de Goiânia e a professora do grupo, durante 
as aulas da disciplina de Espanhol. O objetivo dessa pesquisa visava 
a desenvolver com os alunos uma Atividade Colaborativa Significati-
va (ACS), como estratégia de ensino para promover a Aprendizagem 

1. Mestre em Letras e Linguística pela UFG. Professora de Língua Espanhola do CEPAE/UFG.  
irisoc@uol.com.br
2. Mestre em Ensino na Educação Básica pelo CEPAE/UFG. Professora de Espanhol do CEPAE/
UFG. E-mail: garrasini@gmail.com
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Significativa Crítica (ASC) do conhecimento, utilizando como apoio 
as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). A ACS abran-
ge o ensino de LE e se desenvolveu em contexto híbrido, ou seja, em 
mais de um ambiente educacional: o ambiente formal de sala de aula 
e o ambiente informal, representado pelo uso do aplicativo de celular 
WhatsApp.

A ACS se desenvolveu a partir de um trabalho de pesquisa rea-
lizado em jornais e revistas internacionais on-line, de países que pos-
suem o Espanhol como língua oficial, especificamente a leitura de no-
tícias e reportagens na língua, explorando o gênero jornalístico. A no-
tícia ou reportagem e o tema gerador foram de livre escolha e interesse 
dos alunos. A partir do tema gerador, os alunos estabeleceram uma 
temática mais abrangente para apresentar e debater com os colegas em 
sala de aula. 

Na sequência ocorreu a sistematização do conhecimento que 
se materializou na apresentação de seminários (produção oral na LE). 
Durante a pesquisa, os seminários foram apresentados ao longo de três 
semanas consecutivas. No entanto, a apresentação da ACS para os alu-
nos teve início quatro semanas antes, dando a eles o prazo necessário 
para a realização da pesquisa, a escolha do tema e a preparação do 
seminário. Por último, após a apresentação dos seminários, cada grupo 
elaborou uma questão ou um exercício sobre o seu tema para compor 
uma avaliação formal escrita (produção escrita na LE), ao final do bi-
mestre. A avaliação formal escrita foi enviada à professora de Espanhol 
do grupo, doravante (P), que esclareceu dúvidas e sugeriu possíveis 
adaptações ou correções referentes à Língua Espanhola, ao formato 
das questões e à abordagem do tema. 

Neste texto, apresentam-se dados que evidenciam, por meio da 
comunicação no WhatsApp, a interação e colaboração entre os alunos, 
a mediação da professora e trechos de entrevistas que demonstram os 
benefícios do uso desse aplicativo no contexto escolar para a promo-
ção de uma ASC. 
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Aprendizagem Significativa Crítica 

A ASC é uma perspectiva de ensino-aprendizagem proposta 
por Moreira (2005, 2011), que perpassa pelos pressupostos básicos 
da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968; 1982), 
da teoria sociocultural de Vygotsky (1998) e das ideias desenvolvi-
das por Postman e Weingartner (1975) a respeito do ensino como 
atividade subversiva (crítica). Moreira utiliza os autores citados para 
desenvolver suas ideias sobre ASC, estabelecendo princípios facilita-
dores que podem nortear as práticas de ensino, em todas as áreas do 
conhecimento. 

Para Moreira (2011), a escola continua reproduzindo o modelo 
clássico ou tradicional de educação, centrado no professor que expõe 
o conteúdo e no aluno que o recebe passivamente (receptor), memori-
zando-o, para reproduzi-lo no momento da avaliação e depois esque-
cê-lo. Segundo o autor, uma prática comum no modelo tradicional de 
ensino refere-se ao ato de narrar o conhecimento. No entanto, para 
que a aprendizagem seja significativa crítica e o conhecimento rele-
vante e duradouro, é necessário rever as práticas docentes e criar novas 
maneiras e situações de superar o ensino com base apenas na narrativa 
do professor. É preciso que o aluno se manifeste: “deixar o aluno falar 
implica usar estratégias nas quais os alunos possam discutir, negociar 
significados entre si, apresentar oralmente ao grande grupo o produto 
de suas atividades colaborativas, receber e fazer críticas” (MOREIRA, 
2005, p. 19).

Em situações formais de ensino, de acordo com Moreira (2005), 
uma ASC precisa levar o aluno a

lidar construtivamente com a mudança sem deixar-se do-
minar por ela, manejar a informação sem sentir-se impo-
tente frente a sua grande disponibilidade e velocidade de 
fluxo... trabalhar com a incerteza, a relatividade, a não-cau-
salidade, a probabilidade, a não-dicotomização das dife-
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renças, com a ideia de que o conhecimento é construção 
(ou invenção) nossa, que apenas representamos o mundo e 
nunca o captamos diretamente. (p. 07)

Para Moreira (2005; 2011), “crítica” refere-se a uma aprendiza-
gem que não tenha apenas um significado relevante, mas que ofereça 
suporte para analisar, manipular, rejeitar e lidar com novas situações 
de incerteza e relatividade na construção do conhecimento, permitin-
do ao aluno “fazer parte da sua cultura e, ao mesmo tempo, não ser 
subjugado por ela, por seus ritos, mitos e ideologias” (2005, p. 7). 

Princípios Facilitadores

Dentre os princípios facilitadores abordados por Moreira (2005; 
2011), destacamos a importância da interação social, do uso de mate-
riais didáticos diversificados e da utilização de estratégias que susci-
tem uma participação mais ativa do aluno no seu processo de ensino
-aprendizagem.

De acordo com Vygotsky (1998), todos os processos psicológi-
cos são primeiramente sociais para depois se tornarem individuais e o 
diálogo e a colaboração são essenciais a esses processos. Para Williams 
e Burden (1999), as pessoas interagem com outras na vida cotidiana, 
no contexto sociocultural e são essas interações que dão sentido ao 
mundo. No contexto escolar, a interação produz diversos tipos de inter
-relação e de intercâmbio de negociações entre alunos e entre alunos 
e professores. A interação, aliada a fatores como idade, personalidade, 
contexto, preferências individuais de aprendizagem, influencia as de-
cisões do aluno e afeta a quantidade e a qualidade do conhecimento 
gerado. As inter-relações podem ser potencializadas por meio de ativi-
dades colaborativas que promovam a interação. 

No ensino de LE, as atividades colaborativas potencializam a 
aquisição da língua-alvo, pois promovem tanto a produção de input 
como de output. E, por meio da interação com os colegas, os alunos 
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podem praticar a LE, compartilhar informações, diminuir a ansieda-
de e desenvolver a sua autonomia (SABOTA e FIGUEIREDO, 2003). 
Segundo Hernández (1990), as atividades colaborativas, incentivam 
o aprendiz e evitam que ele abandone a atividade quando se depara 
com dificuldades, uma vez que a tarefa e, consequentemente, as res-
ponsabilidades passam a ser divididas com a dupla ou com o grupo. 
Williams e Burden (1999) acrescentam que o trabalho colaborativo, 
em aulas de LE, atua de forma positiva sobre a autoimagem, aumen-
tando a confiança, a tolerância e a motivação dos membros. De acordo 
com autores, a interação social atua na troca e na negociação de sig-
nificados, suscita o diálogo entre todos os envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem, levando os participantes a formular perguntas, 
a questionar, a refletir e analisar sobre o conhecimento. Nessa perspec-
tiva, a interação é facilitadora da ASC.

A utilização de materiais diversificados nos processos de ensi-
no é um princípio facilitador que prima pela descentralização do livro 
didático. Segundo Moreira (2005), a utilização de um manual didáti-
co único não estimula o questionamento, a autonomia e a criticidade, 
portanto, é contrário a uma ASC. Por isso, sem descartar o uso do 
manual didático, propõe-se que se faça uso de outros materiais e re-
cursos, tais como vídeos, músicas, filmes, objetos lúdicos etc. A partir 
das inúmeras possibilidades de materiais de apoio e de recursos que 
podem ser utilizados nos processos de ensino-aprendizagem de uma 
LE, destaca-se neste trabalho, o uso das TIC. 

A utilização das TIC na educação possui grande aceitação por 
parte dos alunos. De acordo com Costa (2001), esse fato tem relação 
com o alto índice de aprovação entre os jovens brasileiros e com a pre-
sença, cada vez maior, das TIC no seu cotidiano, o que favorece a sua 
utilização como recurso didático e instrumento pedagógico. Para o 
ensino de LE, as TIC têm a capacidade de oferecer informações lin-
guísticas (input), visuais e sonoras que atendem aos diversos estilos de 
aprendizagem dos alunos (OLIVEIRA, 2013). 

Para Behrens (2006), “num mundo globalizado, que derruba 
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barreiras de tempo e espaço, o acesso à tecnologia exige atitude crítica 
e inovadora, possibilitando o relacionamento com a sociedade e com o 
todo” (p. 77). Por este motivo, a autora destaca que o desenvolvimento 
de atividades com a utilização de recursos tecnológicos, além de pro-
mover acesso às informações, deve levar o aluno a: aproximar-se da 
globalização e das diversas realidades sociais, desenvolver processos de 
aprendizagem colaborativos e apropriar-se criticamente da tecnologia.

Com base nos benefícios que as TIC trazem para a educação e 
na proximidade desses recursos tecnológicos com os alunos do EM, 
durante a ACS, utilizou-se a internet para realizar pesquisas e o aplica-
tivo WhatsApp como meio de comunicação entre os participantes. Este 
aplicativo pode ser instalado em diversos celulares e permite que seus 
usuários troquem mensagens de texto, imagens, vídeos, áudios e criem 
diversos grupos (família, amigos, trabalho), estabelecendo a troca de 
informações e a comunicação de maneira instantânea, em diferentes 
lugares e momentos. 

Para que haja um ambiente que estimule a ASC, é necessária 
uma mudança de foco no processo de ensino-aprendizagem que ofere-
ça uma diversidade de materiais, recursos e estratégias e que favoreça a 
interação e a colaboração entre alunos e professores, consequentemen-
te, a troca e negociação de significados, sociais e culturais. Somente 
assim, será possível uma participação mais ativa do aluno, tornando-o 
mais autônomo, crítico e responsável pelo seu processo de aprendiza-
gem.

Desenvolvimento da Atividade e Algumas Reflexões

A pesquisa teve início com a apresentação da ACS aos alunos 
dos terceiros anos dos EM, das turmas A e B. Este foi o momento de 
mostrar uma visão geral de todo o processo, explicando os objetivos, 
as formas de avaliação, determinando os prazos e estabelecendo a fer-
ramenta de comunicação, o WhatsApp. Na sequência, as turmas A e B 
(60 alunos) foram divididas em trios. Cada trio ficou com a responsa-
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bilidade de criar um grupo no WhatsApp e adicionar (P), dando início 
à comunicação. O acesso aos dados, se deu por meio do WhatsApp de 
(P) e a interação comunicativa dos participantes foi analisada. Todas as 
interações utilizadas e transcritas neste trabalho foram mantidas con-
forme as originais e a tarja preta foi utilizada para manter o anonimato 
dos participantes.

Uma das primícias da ACS era que o tema da apresentação dos 
seminários fosse de livre escolha dos alunos. Portanto, um assunto do 
centro de interesse deles. Nesta perspectiva, a Atividade propõe uma 
descentralização da figura do professor e coloca o aluno no papel prin-
cipal, como responsável por todo o processo, desde a pesquisa da notí-
cia, a escolha do tema, a forma de apresentação e a elaboração coletiva 
da avaliação formal escrita. Analisando as interações comunicativas 
de alguns participantes, no aplicativo WhatsApp, foi possível perceber 
como a ACS propiciou o interesse e o engajamento dos alunos, moti-
vando a abordagem de temas presentes no cotidiano e o desenvolvi-
mento de atividades lúdicas em sala de aula, comprovado nos trechos 
de (A, B e P):

[A]: , aqui esta a noticia q eu e o  escolhemos
      : Influencia de los videojuegos – Monografias.com 
[A]: Miguel, como eu e o            comentamos, nos pensamos 
em uma atividade diferente pra passar
[P]: Hola chicos, recuerden que el tema generador tiene que 
derivar de una noticia de revista o periódico […] Después 
piensen como será la dinámica de la presentación.
[B]: Sí, claro
[A]: Queremos colocar a sala em circulo, e chamaremos as 
pessoas para o meio
     : Antes de começar vamos distribuir papeis de duas cores
     : Uma cor pra quem se considera tranquilo
     : E outra pra quem se considera uma pessoa mais agres-
siva
[B]: Bom
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[A]: No final, o intuito é mostrar q mesmo uma pessoa q se 
diz tranquila, pode ter o instinto de vingança e de agressi-
vidade, sem necessariamente ter sido influenciada por um 
jogo
[P]: Pero, recuerdem que tienen apenas 30 minutos. Me pa-
rece que talvez el juego tarde mucho tiempo.
[B]: Da sim
[A]: Não passa de 15 minutos. E queremos explicar o senti-
do da atividade só depois q explicarmos os slides

Além disso, observa-se nas interações comunicativas que o pa-
pel de (P) foi de mediadora do processo. Sua função foi nortear, acon-
selhar e oferecer possibilidades, levando o aluno a pensar nas diferen-
tes etapas da Atividade. Neste sentido, o aluno teve a oportunidade de 
vivenciar a realidade da sala de aula, a partir de suas próprias ideias e 
experiências, como pode ser atestado nas falas de (C e D), retiradas das 
entrevistas, sobre o desenvolvimento da ACS:

[C] foi bem mais difícil! Começamos 
a valorizar o trabalho que a pessoa tem para 
fazer uma boa aula.

[D] achei difícil a parte de formula-
ção da questão. Essa parte é que a gente teve 
mais dificuldade, porque a gente não tem o 
hábito de fazer isso.

Os termos: “difícil”, “valorizar”, “uma boa aula” e “não tem o há-
bito”, nas falas de (C e D) demonstram que estes alunos foram capazes 
de se colocar no lugar do outro e de refletir sobre sua própria atuação, 
desenvolvendo a criticidade e o pensamento metacognitivo. Estes são 
alguns indícios de que a Atividade é uma estratégia de ensino de LE, 
capaz de promover uma ASC.

Durante as entrevistas, não foram mencionados problemas téc-
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nicos que prejudicassem a comunicação ou o envio de tarefas por meio 
do WhatsApp, porém percebemos que alguns trios, além de utilizar o 
aplicativo, também fizeram uso do e-mail. A justificativa dada pelos 
alunos foi a facilidade para enviar arquivos anexos e para visualizar 
textos e vídeos. Essa situação, de uso de duas ferramentas de comu-
nicação durante o desenvolvimento da ACS, nos ajudou a perceber 
aspectos importantes que caracterizam as ferramentas e, ao mesmo 
tempo, as diferenciam. 

A partir do segmento “foi um pouquinho difícil na questão do 
e-mail porque eu fiquei assim... Ai meu Deus! Eu tenho que falar com 
a professora de uma maneira formal ou posso falar de qualquer jeito?”, 
evidenciamos que o e-mail foi visto pelo participante (E) como um 
ambiente de tratamento formal. E, a escrita, destacada por (E) no ter-
mo “falar”, uma vez que o e-mail não permite a interação oral, possui 
um papel importante na comunicação realizada com essa ferramenta. 

De acordo com os dados coletados nas entrevistas, a maioria 
dos trios afirmou que o aplicativo utilizado facilitou o desenvolvi-
mento da ACS. Nos trechos de (F) “gostei muito de usar o WhatsA-
pp porque é instantâneo” e de (G) “usar o WhatsApp foi bem mais 
fácil, todos os detalhes são passados”, percebemos que o aplicativo 
propiciou mais rapidez de comunicação entre os participantes. Além 
disso, a comunicação por meio do WhatsApp permitiu discussões 
sobre a Atividade e sobre temas do cotidiano dos alunos, se conso-
lidando como um ambiente de tratamento informal e descontraído. 
Neste ambiente podem ser mesclados diversos assuntos referentes ao 
trabalho, ao estudo ou a questões pessoais e propiciar a participação 
de várias pessoas em uma mesma conversa. Para os participantes, em 
um ambiente mais informal não há uma preocupação com a escrita, 
pois todos os seus usuários têm conhecimento e compartilham da 
mesma linguagem e dos mesmos recursos oferecidos pelo aplicativo, 
tal como se observa nas interações comunicativas entre os partici-
pantes (H e I) e (J e K):
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[H]: Oi lindas 😉
 [I]: Oi quem é?
[H]: 😒
 [I]:  Uai kkkk
[H]: Gasparzinha👻
[H]: 😂😂
 [I]: Oh vc faltou pq?
[H]: Ontem fui ao médico hoje fui fazer exames
 [J]: E a vida, tem dias q VC tem tudo, e tem dia q VC n tem 

nd 
        Filosofei agr   
[K]: Agora vou dormir Pq estou morta
     : Mãnins
    : Bueeenas

Apesar da característica de informalidade do aplicativo 
WhatsApp, atribuída pelos participantes, observou-se que alguns 
alunos buscaram interagir na Língua Espanhola durante a comuni-
cação, como pode ser observado nos vocábulos destacados de (L) 
“Jajajajajajajaja”, Maestra está tudo certo”, de (M) “El problema e 
que só homem en lá cocina no da mui certo” e de (N) “Cierto ma-
estra compriendo”. Por esse motivo, a utilização do aplicativo como 
instrumento pedagógico nas aulas de Língua Espanhola pode mo-
tivar os alunos e contribuir para o desenvolvimento da escrita e da 
oralidade, uma vez que é possível a gravação de áudios, portanto a 
comunicação oral na língua.

Conforme a opinião dos alunos, observada durante as entrevis-
tas, a maior parte deles não mencionou nenhuma restrição à participa-
ção de (P) nos grupos formados para desenvolver a ACS e a comunica-
ção fluiu com naturalidade. No entanto, no segmento de (O) “por ser 
a disciplina de Espanhol [...] foi muito bom! Mas creio que não daria 
certo com outras disciplinas”, o participante alerta para a dificulda-
de de interação com professores de outras disciplinas, demonstrando 
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que o relacionamento e a afinidade são fundamentais para alcançar os 
objetivos propostos. Assim, fatores relacionados com interesses pes-
soais, afinidades entre os alunos e professores, faixa etária e contexto 
devem ser levados em conta no desenvolvimento da ACS. Estes fatores 
influenciam na interação, na colaboração e na motivação dos alunos, 
portanto, no sucesso da Atividade.

A maioria dos participantes avaliou a ACS de maneira positi-
va. Segundo (P), os alunos se mostraram interessados e mais autôno-
mos. Além disso, para (P), foi possível participar do grupo, não apenas 
como uma mera expectadora, que pretende verificar se os alunos cum-
priram a tarefa, mas como parte do grupo, orientando e auxiliando 
na organização, verificando as dificuldades, avaliando todo o processo 
da ACS e não somente o produto final. Nesta perspectiva, o aplicativo 
pode ser considerado uma ferramenta que auxilia o desenvolvimento 
de atividades pedagógicas no contexto escolar. 

Para os alunos, a Atividade foi interessante e motivadora, espe-
cialmente por permitir a escolha de temas de interesse pessoal e tam-
bém pelo uso do WhatsApp. Ainda, segundo os alunos, as temáticas 
abordadas pelos colegas durante os seminários foram consideradas 
relevantes e poderão auxiliar no desenvolvimento de outras atividades 
e em outros contextos. 

  
Considerações Finais

A ACS busca modificar o modelo tradicional de ensino, criando 
uma situação em que o conhecimento não se encontre pronto, nem 
centralizado na figura do professor. Desta maneira, durante o desen-
volvimento da Atividade, a escolha do tema, a informação e o conhe-
cimento transmitidos foram de responsabilidade dos alunos, cabendo 
ao professor mediar o processo, dar suporte e criar um ambiente fa-
vorável à aprendizagem, com espaço e autonomia para que os alunos 
possam expressar sua opinião e tomar decisões. É importante, durante 
as aulas de Espanhol, que os alunos tenham a oportunidade de falar de 
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temas de interesse, próximos ao seu cotidiano e que normalmente não 
são abordados por nenhuma disciplina. Assim, as aulas de Espanhol 
se consolidaram como um ambiente propício para o debate, incenti-
vando uma participação maior dos alunos na ACS, consequentemente, 
contribuindo para o desenvolvimento da língua.

A utilização do aplicativo WhatsApp, durante o desenvolvimen-
to da ACS, permitiu aos alunos compartilhar informações com os de-
mais colegas, negociar e tomar decisões em conjunto. Neste sentido, os 
alunos tiveram a chance de ler e discutir sobre diversos temas, apren-
dendo de forma colaborativa. Além disso, por meio do WhatsApp, a 
professora do grupo se manteve mais próxima dos alunos e do seu 
cotidiano, tendo a possibilidade de interagir e também de esclarecer 
dúvidas sobre a Atividade e a Língua Espanhola.

Os dados revelaram que a ACS é uma estratégia de ensino que 
contribui com uma ASC do conhecimento e uma participação mais 
ativa dos alunos no seu processo de aprendizagem, trazendo para os 
participantes crescimento linguístico e pessoal.  
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Poesia, formação e emancipação:
leitura do texto poético em sala de aula

Cleunice Terezinha da Silva Ribeiro1

Célia Sebastiana Silva2

Introdução

O presente artigo propõe-se a discutir o papel da poesia em sala de 
aula, considerando o processo de escolarização da leitura literá-

ria e investigar como a poesia de dois poetas modernos e dois contem-
porâneos, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Paulo 
Leminski e José Paulo Paes, contribui para a formação humana e críti-
ca do aluno no Ensino Médio. Para tanto, utilizar-se-á como referen-
cial teórico: Jorge Larrosa (2000), Antonio Candido (2004), Todorov 
(2009), Octávio Paz (1993); Adorno (1995)  e os documentos Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996); Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs, 1999); Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio (OCPEM, 2006), entre outros. Busca-se explicitar, nas 
reflexões propostas, a importância da leitura literária, especificamente 
da leitura de poesia, na educação dos alunos, no sentido de ensejar-
lhes uma formação que os torne mais críticos, mais sensíveis, mais pre-
parados para enfrentarem a fragmentação e a desumanização imposta 
desde  o advento da modernidade. A parte prática da pesquisa consiste 
em uma coleta de dados em uma escola pública estadual, nas aulas de 
Língua Portuguesa da primeira série do Ensino Médio com interven-
ção em sala de aula, aplicação de questionários; produções dissertati-
vas e confecção de um memorial de leitura. Os resultados deste estudo 

1 Mestre em Ensino na Educação Básica pelo CEPAE/UFG.  Professora SEDUCE. cleoterez@
outlook.com 
2 Doutora em Literatura Brasileira pela UNB. Professora de Língua Portuguesa do CEPAE/UFG. 
celia.ufg@hotmail.com
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apontam para a importância salutar da mediação da leitura em sala de 
aula e para a formação crítica e humana. 

Pretende-se evidenciar aqui as contribuições da leitura de po-
esia para a formação humana e crítica do aluno, considerando a rele-
vância de um trabalho pedagógico realizado com esse gênero em sala 
de aula. O objetivo é o de apresentar, em linhas gerais, o trabalho com 
a prática da leitura de poesia no primeiro ano do Ensino Médio, reali-
zado no Colégio Estadual Dom Abel-SPL (Setor Pedro Ludovico) no 
município de Goiânia-GO, e, consequentemente, algumas considera-
ções acerca da leitura do gênero lírico que sustentam essa proposta. 
Além disso, pretende-se refletir sobre a importância da leitura de poe-
sia, num mundo marcado pela tecnologia e pela massificação, de modo 
a colaborar para uma sociedade mais reflexiva, sensível e crítica. O 
propósito é estabelecer um diálogo com alguns teóricos que defendem 
a poesia como gênero lírico que merece uma atenção especial dada à 
sua relevância para a formação ética, estética e crítica do indivíduo. 

É relevante destacar que o gênero lírico é pouco lido na escola.  
Além disso, a poesia é dotada de uma elaboração estética que mais di-
retamente se liga aos sentidos em razão de seu caráter mais subjetivo e 
que, pelo menos aos olhos de leitores que a frequentam menos, parece 
ter os sentidos mais cifrados. E como o texto poético é mais carregado 
de metáforas, elipses, jogos sonoros, semânticos e outros vários recur-
sos de que se constitui, ele tem o poder de instigar mais o leitor critica-
mente na busca da produção de sentidos. Isso pode colocar o gênero a 
frente de outros textos na formação de um leitor mais autônomo. 

O ensino de literatura no Ensino Médio, em geral, ainda se pau-
ta pela historiografia das escolas literárias, pela metaleitura e quando 
– e se – aparece o texto é para uma leitura de fragmentos. Isso tudo 
ocorre, apesar de a crítica a essa abordagem na escola já ter sido co-
locada em xeque desde a década de 1960.  Autores como Costa Lima 
(1995), Zilberman (1989 e 2008), Malard (2007) e os documentos ofi-
ciais do MEC desenvolvem estudos que apontam essa problemática 
com críticas severas acerca do problema.  Tais estudos contribuem 
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também para a percepção de que o texto literário não pode assumir 
papel secundário nas aulas, uma vez que uma prática voltada tão so-
mente para leitura de fragmentos de textos ou de resumo de obras não 
desencadeará a formação leitora. A consequência mais grave desse fato 
é que os estudantes brasileiros estão entre os que têm menor nível de 
compreensão de leitura no mundo, segundo dados da Unesco (1996) e 
os últimos dados do Pisa, aplicado em 2012.

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) reconhe-
cem a gravidade da situação. Revelam que a prática escolar privilegia ativi-
dades de metaleitura e aspectos da história literária, bem como caracterís-
ticas de estilo. Assim, a leitura dos textos literários fica em segundo plano. 

O desafio dos profissionais do ensino de literatura será o de levar 
o jovem à leitura de obras do patrimônio literário, sejam elas recentes 
ou clássicas, que tenham sido legitimadas como obras de reconhecido 
valor estético, capazes de propiciar uma fruição estética, mediante a 
qual o aluno terá acesso a outra forma de conhecimento de si e do 
mundo para melhor usufruir duma leitura realizada.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino Mé-
dio (1999) sugerem a promoção da estética da sensibilidade, isto é, res-
saltam o enobrecimento dos sentimentos como fator preponderante 
para a formação humana dos jovens. Logo, uma educação pela poesia, 
como aqui se defende, pode desenvolver ações que colaborem para a 
evolução do pensamento crítico, da consciência, do espírito humano e 
da afetividade. Sendo assim, o documento destaca que o trabalho com 
poesia “estimula a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo 
inusitado, a afetividade, para facilitar a constituição de identidades ca-
pazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto, o imprevisí-
vel, o diferente” (PCN, 1999, p.75).

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN, 1996), no inciso III do Capítulo 35, orienta que a escola pre-
cisa promover, além do pensamento crítico e da autonomia intelectual, 
a formação humana e ética dos educandos. 

Tomando por base, principalmente a LDBEN, o que seria for-
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mar um leitor crítico e autônomo? Para responder a esse questiona-
mento, recorremos a Ezequiel Teodoro da Silva (2002, p.26) quando 
ele faz a defesa da criticidade como elemento básico da leitura. O es-
tudioso esclarece que é pela leitura crítica que o leitor abala o mundo 
das certezas. Ora, leitura crítica e autonomia caminham juntas. Silva 
(2002) ainda assevera que esse mesmo leitor “elabora e dinamiza os 
conflitos, organiza sínteses”. Ele é o que “combate assiduamente qual-
quer tipo de conformismo, qualquer tipo de escravidão de ideias refe-
ridas pelos textos”.

Para se fazer a investigação desta pesquisa em sala de aula, o 
ponto de partida de que se lançou mão para proceder às considerações 
foi uma seleta de poemas da obra de dois poetas modernos, Carlos 
Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, e de dois contemporâne-
os, José Paulo Paes e Paulo Leminski. A escolha desses quatro poetas se 
deveu ao fato de que a produção poética deles, numa linguagem coti-
diana e esteticamente bem elaborada, toca os dramas humanos vividos 
pelos adolescentes em formação.  

Ao pretender contribuir para a formação de leitores de poesia 
na sala de aula e, nesse âmbito, desenvolver estudos e leituras sobre 
a relação entre poesia e humanização, poesia e criticidade, estabele-
ceu-se como proposta metodológica uma intervenção em sala de aula, 
a partir da execução de uma sequência didática de leitura de poesia 
aplicada na supracitada escola pública no município de Goiânia. Além 
disso, coletaram-se dados antes e depois do trabalho desenvolvido 
com eles acerca da percepção dos alunos do Ensino Médio sobre poe-
sia. Foram aplicados questionários e feita a produção de um memorial 
de leitura cujas propostas se conformam com os objetivos da investi-
gação; aplicaram-se, também, atividades de análise crítica de alguns 
poemas; bem como se problematizaram o ensino de literatura na es-
cola e a leitura de poesia na sala de aula; a leitura e a interpretação de 
textos poéticos foram motivados como fundamentos de compreensão 
de mundo e construção de conhecimento e da cidadania; possibilita-
ram-se a vivência de emoções, o exercício da fantasia, da imaginação e 
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da criticidade; proporcionou-se ao aluno leitor, por meio da leitura, a 
oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e culturais, ava-
lizando a sua formação crítica e emancipadora.

Em relação ao trabalho em sala de aula, traçou-se um itinerário 
para se ler a poesia de Carlos Drummond de Andrade e de Manuel 
Bandeira, a partir poemas cujos recursos estilísticos lhes dão um ca-
ráter singular na modernidade lírica brasileira e cujos temas tocam os 
dramas humanos, possibilitam ativar a sensibilidade e, consequente-
mente, colaborar para a formação humana. Após situar o contexto da 
produção literária desses dois poetas modernos, abordou-se a contem-
poraneidade de José Paulo Paes, que apresenta uma poética marcada-
mente irônica e concisa, com poemas concretos que contribuem sig-
nificativamente para a formação do leitor crítico, e de Paulo Leminski, 
que apresenta a irreverência, a concisão e o cunho libertário em seus 
poemas.

 Por fim, apresentaram-se os resultados da pesquisa aplicada e 
da receptividade dos alunos nas aulas de poesia. Tal tópico teve cará-
ter interpretativo, pois, a partir dos dados coletados, apresentaram-se 
relatório e análise das atividades de leitura de poesia desenvolvidas no 
ambiente escolar pesquisado, assim como a apresentação dos partici-
pantes da pesquisa. Concomitantemente a isso, teceram-se comentá-
rios e reflexões teóricas acerca do ensino de literatura, especificamente, 
de poesia na escola. 

 O gênero lírico, de acordo com relato de alguns pesquisadores, 
é considerado relevante para a formação de leitores. Dessa forma, o 
trabalho com poesia discutiu e analisou a relação docente na escola e a 
funcionalidade da leitura com professores mediadores, coordenadores 
pedagógicos e alunos leitores. Então, buscou-se desenvolver o trabalho 
com a prática da leitura, em vista de que a voz do aluno precisa ser 
levada em consideração para que se possa compreender o processo 
de recepção do texto literário e, para, a partir de então, consolidar a 
formação dos jovens leitores de literatura mediada pela escola.

De acordo com algumas pesquisas acerca da formação do lei-
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tor, como as de Regina Zilberman (1989), Bordini (1991), Maria de 
Fátima Cruvinel (2010), Célia S. Silva (2009) entre outros, foi possível 
perceber que alguns jovens têm noção da compreensão de uma leitura, 
sabem distinguir a boa e a má qualidade de um vídeo, de um programa 
ou de uma música, todavia, a maioria desses jovens não tem a forma-
ção necessária para desenvolver o senso crítico, por isso se torna um 
leitor passivo que não avalia, nem questiona o que está sendo lido.

Sobre isso, Adorno (1995) considera que a alienação pode expli-
car a gravidade da barbárie viva na sociedade. No ensaio, Educação após 
Auschiwitz, ele aponta o holocausto e os campos de concentração como 
símbolos máximos da selvageria humana que ultrapassam a tragédia dos 
campos de extermínio e representam a perda da experiência formativa, 
da capacidade de fazer experiências humanizadoras. Assim, o sentido de 
que Auschwitz não se repita traz consigo a necessidade de se pensar uma 
educação contra a barbárie, pois “o centro de toda educação política de-
veria ser que Auschwitz não se repita” (ADORNO, 1995, p.137).

A autonomia sobre o mal-estar da civilização é abordada como 
fator preponderante da educação. E, nesse texto, Adorno (p.125) defi-
ne o que é a emancipação: “O único poder efetivo contra o princípio de 
Auschiwitz seria a autonomia, para usar expressão kantiana; o poder 
para a reflexão, a autoderterminação, a não participação”.  É, então, 
a partir de acontecimentos como Auschwitz, que o pensador discute 
possibilidade de saídas para uma educação emancipatória.

Ao se discutir sobre essa formação para a autonomia e uma for-
mação humana, é importante discutir como se deve conceber “auto-
nomia intelectual” e “pensamento crítico”, quais as possibilidades de 
se formar pessoas críticas e autônomas no contexto atual e quais os 
alcances e limites da formação escolar. 

Diante desse contexto, destaca-se a formação do sujeito no es-
paço escolar e o papel da leitura literária nesse processo. Assim, Jorge 
Larrosa, em seu livro Pedagogia profana: danças, piruetas e mascadas, 
diz:
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a ideia tradicional de formação tem duas faces. Formar sig-
nifica, de um lado, dar forma e desenvolver um conjunto de 
disposições preexistentes. Por outro lado, levar o homem 
até a “conformidade” em relação a um modelo ideal do que 
é “ser humano” que foi fixado e assegurado de antemão. 
Minha aposta seria pensar a formação sem ter uma ideia 
“prescrita” de seu desenvolvimento nem um modelo nor-
mativo de sua realização. Algo assim como um devir plural 
e criativo, sem padrão nem projeto, sem uma ideia prescri-
tiva de seu itinerário e sem uma ideia normativa, autoritária 
e excludente de seu resultado, disso a que os clássicos cha-
mavam “humanidade” ou “ser plenamente humano”.  (LAR-
ROSA, 2000, p.12)     

Ao conceber essa definição de formação, Larrosa ressalta a au-
tonomia do ser humano, subvertendo a concepção tradicional de edu-
cação que sempre se propôs a formatar as pessoas de acordo com os 
valores e modelos de uma sociedade hierárquica e burguesa ou que se 
“conforma” a um projeto de ser humano ideal. Na relação entre lite-
ratura e escola, percebe-se um papel preponderante na autonomia do 
aluno para formar-se, conforme esse “devir plural e criativo” a que se 
refere Larrosa (2000). Para ele, uma prática de leitura literária como 
acontecimento da pluralidade e da diferença, como aventura rumo ao 
desconhecido e como produção infinita de sentido poderia contribuir 
para um pensamento mais aberto sobre formação, especialmente, se 
for para confirmar, em consonância com o pensamento adorniano, a 
formação de um sujeito “que cria as próprias leis” (nomos) “para si 
mesmo” (auto).

Isto posto, é pertinente defender que a poesia, nesse âmbito, 
contribui, de forma significativa, para a formação humana e crítica 
do aluno. Como explícito pela opinião de uma das participantes da 
pesquisa, a aluna I.A.A., sobre a utilidade da leitura e da literatura: 
“escrever bem, ver o mundo diferente, ficar informado”,  porque o 
indivíduo, na escola, assume o papel de um leitor que contrapõe ao 
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olhar ordinário para o mundo o olhar poético, conforme Larrosa 
(2000): 

a conversão do leitor só se cumpre plenamente quando 
ergue o olhar, mostra a transformação de seu olhar e ex-
perimenta o mundo de outra forma. [...] A experiência 
da leitura é, no poema, uma conversão do olhar que tem 
capacidade de ensinar a ver as coisas de outra maneira. A 
experiência da leitura converte o olhar ordinário sobre o 
mundo num olhar poético, poetiza o mundo, faz com que o 
mundo seja vivido poeticamente, torna realidade a expres-
são heideggeriana: “poeticamente habita o homem na terra”. 
(LARROSA, 2000, p.105-106)

 
Para o autor, converter o olhar é uma das condições para que 

o leitor se construa como sujeito livre e independente daqueles que 
o estão formando como ser humano capaz de ver as coisas sob vários 
ângulos. Logo, a prática de leitura literária permite que o aluno pos-
sa autoconduzir o seu processo formativo, porque a leitura possibilita 
a conversão do olhar que deve se tornar crítico. E é essa a dimensão 
mais visível e prática, que coopera para estender a aptidão da pessoa 
para olhar, perceber e compreender as coisas para se reconhecer na 
percepção do outro, para constituir a sua identidade, para distinguir 
as semelhanças e diferenças entre si e o mundo das coisas, entre si e os 
outros sujeitos. Logo, ao dizer que a leitura ajuda a “[...] ver o mundo 
diferente”, I.A.A., aluna do Ensino Médio, no colégio pesquisado, apro-
xima-se do que diz Todorov (2009 p.23): 

a literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação 
com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. Ela 
nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o 
mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. 
(TODOROV, 2009, p.23)
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 Também Candido (2004) ressalta o papel da Literatura na cons-
trução da personalidade e na capacidade que esta tem de alterar a visão 
de mundo daqueles que a usufruem. Assim, expõe: 

entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto 
nela) o processo que confirma no homem aqueles traços 
que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a 
aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o 
afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos pro-
blemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexi-
dade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura 
desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em 
que nos torna mais compreensivos e abertos para a nature-
za, a sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 2004, p. 180)

Essa capacidade de humanizar, de tornar o indivíduo mais aber-
to, mais compreensivo, mais afinado em suas emoções, mais bem dis-
posto para com o seu próximo faz, portanto, da leitura literária um 
instrumento poderoso de formação e de educação (Candido, 2004), 
em sala de aula e em outros espaços da escola. Para isso, os mediadores 
devem ter o entendimento de que um texto literário exige uma leitura 
que considere as suas especificidades, isto é, a mediação deve ser feita 
por meio de estratégias que permitam entender o texto e interpretá-lo 
a partir do que ele apresenta no aspecto formal e no modo de arranjar 
as palavras. Como ressalta Candido (2004, p.178), “o conteúdo só atua 
por causa da forma” e é ela que traz em si virtualmente a capacidade 
de humanizar devido à ordenação que recebe de seu produtor. Sendo 
assim, diz-se que o texto e o modo como a leitura é feita são aspectos 
relevantes e que não podem ser ignorados pelo mediador da leitura 
literária, quando se coloca em contato o aluno leitor com o texto lido.

Em face dessa contingência, Bakhtin (2006) expõe que é preciso 
perder a ingenuidade diante do texto e compreender sua significação; 
perceber, numa visão de mundo, um universo de valores e uma inten-
ção. 
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O essencial na tarefa de descodificação não consiste em re-
conhecer a forma utilizada, mas compreendê-la num con-
texto concreto preciso, compreender sua significação numa 
enunciação particular.  Em suma, trata-se de perceber seu 
caráter de novidade e não somente sua conformidade à 
norma. Em outros termos, o receptor pertencente à mesma 
comunidade linguística, também considera a forma linguís-
tica utilizada como um signo variável e flexível e não como 
um sinal imutável e sempre idêntico a si mesmo. (BAKH-
TIN, 2006, p. 96)

Assim, quando o leitor ler e se debruçar na interpretação de um 
poema, por exemplo, ele passa a adquirir enunciação particular, sain-
do da inércia e da passividade. Tendo em vista as especificidades da 
leitura literária, é válido ressaltar que não se deve expor ao aluno uma 
leitura estética que se centre no sentido primeiro das palavras, mas 
sim uma leitura que abra vazios, que oportunize a criação, recriação 
e a crítica por meio do que foi lido. Sem dúvida, esse tipo de leitura 
forma um leitor crítico e reflexivo, que passa a desenvolver a capaci-
dade de agir e interagir na sociedade, ao permear a autonomia.  E, de 
forma sensível, tal leitor terá noção dos seus direitos e deveres e estará 
mais preparado para intervir naquilo em que estiver atuando, quando 
se fizer necessário. 

Trabalhar a leitura da poesia dos poetas propostos como corpus 
de análise Drummond, Bandeira, Leminski e Paes foi uma experiên-
cia que, pode se afirmar, possibilitou a formação humana e crítica dos 
alunos. Isso pode ser notado nas respostas de alguns deles durante a 
aplicação dos questionários e das atividades, como a de T.O.S.A., por 
exemplo, em relação aos poemas lidos: “sim, tem alguns que tocam a 
gente e se coloca em reflexão.” Mas, evidenciou-se, também, em todos 
os instrumentos de coleta de dados, que a mediação do professor, a sua 
intervenção como um leitor atuante e cioso de sua responsabilidade 
para despertar o aluno em formação para o prazer, o dever e a neces-
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sidade de ler é fator preponderante quando o assunto é a relação com 
o texto poético.

Considerações finais

Os participantes da pesquisa, no início, não estavam acostuma-
dos com a leitura de textos poéticos. Eles faziam piadinhas, tinham 
dificuldades com a leitura expressiva e oral dos poemas, saíam da sala 
de aula, ridicularizavam alguma situação durante a leitura e outras si-
tuações desconfortáveis. Com a aplicação da sequência didática, des-
cobrimos uma forma de lidar com os problemas que impediam o en-
volvimento dos alunos com a leitura e isso foi uma espécie de sedução 
pela poesia.  Conforme os relatos comprovam, alunos que diziam não 
gostar de poesia passaram a ter boa aceitação do gênero poético e tam-
bém a se interessarem pela leitura. 

Pelo fato de a poesia tocar, de maneira inusitada, em temas e 
dramas vividos pelos alunos, tais como amor, morte, enfrentamento de 
problemas, política, medos e outros, acredita-se que o desenvolvimento 
da sequência didática, considerando-se as limitações de tempo e con-
dições de trabalho, contribuiu sim para que os alunos:

1) manifestassem sensibilidade em relação à dor do outro, 
como se pode comprovar com a leitura do poema Morte do lei-
teiro; 2) revelassem convicção de que a leitura dos textos, com a 
ajuda dos professores mediadores, contribui para darem respostas 
coerentes em outros disciplinas diferentes do Português, como em 
Filosofia, por exemplo, em que professora dessa disciplina ressal-
tou que os alunos haviam aprofundado a argumentação nas res-
postas dadas às atividades de filosofia. 3) expusessem a repulsa 
inicial pela poesia, devido à dificuldade que têm em relação ao 
domínio vocabular e, consequentemente, em relação à compre-
ensão do texto; em contrapartida passassem a ler, compreender e 
gostar dos textos poéticos. 4) expusessem também que o auxílio 
de um leitor mais maduro, no caso, o mediador, ajuda a compre-
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ender o vocabulário, a entender o texto e, assim, a gostar dele; 5) 
inserissem a poesia no rol dos tipos de textos mais apreciados por 
eles; 5)  manifestassem que a poesia mudou-lhes de alguma forma 
o ponto de vista; 6) reafirmassem a orientação de pais e professo-
res de que a leitura é fundamental.

O tom elogioso da leitura e da poesia nos diferentes tipos de 
dados desta pesquisa pode até revelar a reprodução, pelo aluno, dos 
vários discursos sobre leitura: o da mídia, o dos pais, o dos professo-
res etc. A diferença é que eles puderam vivenciá-la de perto. Tiveram 
contato corpo a corpo com o texto, apreciaram cada palavra e deram 
significados a elas.

Se, com o trabalho, houve ou não transformação de uma rea-
lidade, é difícil medir, mesmo com os dados que comprovam, por se 
tratar de algo subjetivo como a formação humana. Cada aluno com 
seus valores e atitudes é quem poderá confirmar isso (ou não) para si 
mesmo. Importante, porém, saber que um deles disse em algum mo-
mento: “[a poesia] nos faz pensar nas coisas mais simples que as vezes 
passam despercebidas por nós”. [A.A.S.L.]

Dessa forma, constata-se que este trabalho, como qualquer 
outro, possui limitações. Acredita-se, no entanto, que ele alcançou 
(trans)formação, pois o encanto está na singularidade com que  
a leitura de poesia  se realiza, uma vez que cada leitor possui vi-
vências, experiências, emoções únicas, diferentes e irrepetíveis e, 
consequentemente, também o seu modo de ler será ímpar, ainda 
que percorra caminhos bem definidos para se chegar aos sentidos 
do texto.
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Introdução

Neste artigo apresentamos as experiências vivenciadas no primei-
ro semestre do ano de 2015 junto ao Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Tais experiências resultam do 
desenvolvimento das atividades escolares em duas turmas de 1° ano de 
Ensino Médio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
(CEPAE), na disciplina de Geografia. O texto discute à influencia do 
PIBID na formação de futuros professores, a ação e reflexão do ser pro-
fessor e a influência dos materiais didáticos no processo de mediação 
do conhecimento. Abordamos a cartografia como uma linguagem por 
ter perpassado todas as atividades desenvolvidas durante os planeja-
mentos e as aulas. Nossa proposta se resume na possibilidade de refle-
xão acerca da importância do Programa PIBID na formação de futuros 
professores, pois este programa possibilitou a experiência do exercício 
como professoras de Geografia além de estar articuladas a formação e 
aprendizagem significativas.
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4. Doutora em Geografia Humana / USP. Professora no CEPAE/UFG. rusvenia@gmail.com
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O texto em questão resulta da experiência vivenciada no desen-
volvimento das reflexões e atividades desenvolvidas na disciplina de 
Geografia em duas turmas de 1° ano do Ensino Médio do Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), uma escola pública 
de educação básica da Universidade Federal de Goias (UFG), localiza-
da na região Norte de Goiânia/GO.

As atividades foram desenvolvidas no primeiro semestre de 
2015, com as iniciativas de um grupo de seis alunos, formandos 
em Geografia pela UFG, e a supervisão de uma professora da es-
cola e duas professoras na coordenação de área, sendo que todos 
os integrantes eram pertencentes ao Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado a Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
da UFG.

O PIBID visa aperfeiçoar a formação dos estudantes em licen-
ciaturas, aproximando a universidade das escolas públicas por meio de 
professores do ensino básico que se vinculam ao programa. Os profes-
sores universitários e escolares que orientam os bolsistas são profis-
sionais qualificados que subsidiam a progressão dos alunos para além 
do que oferece a grade curricular obrigatória da universidade. No PI-
BID são desenvolvidas atividades como reuniões, pesquisas, leituras, 
observações, discussões, planejamentos, intervenções, construção de 
materiais didáticos, seminários, produções de artigos científicos, entre 
outros.

A experiência relatada neste trabalho centralizou-se nos con-
teúdos de cartografia, que   foi o principal eixo temático das ativida-
des desenvolvidas nas duas turmas de 1° ano, perpassando todos os 
conteúdos discutidos e aprofundados ao longo do primeiro semestre 
de 2015, sendo eles, descritivamente: formas de orientação, coordena-
das geográficas, movimentos da terra e estações do ano, fuso horários, 
horário de verão, escalas, projeções, mapas temáticos, gráficos e sen-
soriamento remoto. A cartografia foi trabalhada ora como conteúdo 
propriamente dito, ora como articulação a outras temáticas geográ-
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ficas, ou seja, como uma linguagem, que nos permite articulações e 
possibilidades.

Este texto está organizado em 4 tópicos, sendo o último, as con-
siderações finais. Na primeira parte discutimos a influência do Progra-
ma PIBID na formação de alunos em licenciatura; na segunda dialo-
gamos a respeito da atuação profissional do ser professor; posterior-
mente discutiremos sobre a atuação do ser professor em sala de aula e 
a importância do aperfeiçoamento do trabalho por meio da confecção 
e utilização de materiais didáticos.

Esperamos que as reflexões aqui realizadas permitam um maior 
reconhecimento da importância que o Programa PIBID oferece aos 
formandos em licenciatura e que possa ponderar acerca de um ensino 
que seja significativo.

O PIBID no impacto de formação de professores

O PIBID oportuniza aos estudantes um maior e mais profun-
do contato com o ambiente escolar e consequentemente com a sala 
de aula por meio da orientação de professores do ensino básico que 
se vinculam ao programa. Os bolsistas estudantes de licenciatura e 
participantes  do PIBID possuem um ganho profissional obtido por 
meio das experiências vivenciadas na escola e da troca de informa-
ções consolidadas durante a graduação. Na escola  são orientados 
pela professora supervisora acerca dos conteúdos, da didática e das 
metodologias de ensino que melhor podem ser utilizados durante 
as aulas.

O conhecimento escolar não acontece somente dentro da sala 
de aula. Os conselhos de classe, os eventos culturais, os momentos de 
planejamento, as leituras e as discussões em grupo bem como  os mate-
riais bibliográficos, entre tantos outros suportes são parte do processo 
da construção do significado da profissão de ser professor vivenciados 
pelos  bolsistas do PIBID.

A experiência do curso de Geografia relatada foi desenvolvida 
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no CEPAE uma escola campo que contribuiu para o desenvolvimento 
das atividades realizadas. O CEPAE é uma escola pública vinculada 
à UFG, e possui professores com qualificação diferenciada quando 
comparado a outras escolas das redes públicas e privadas de Goiânia e 
do Brasil. Essa condição qualifica o processo de ensino e aprendizagem 
da escola, e os sujeitos que a vivenciam.

É lícito destacar que a formação dos professores, por si só, não 
define a atuação profissional. A formação, a responsabilidade e com-
prometimento com a profissão são atributos de excelentes professores 
com os quais pudemos conviver diariamente, orientando-nos a es-
tar em contínuo processo de qualificação. Concordamos com Callai 
(2011, p. 135) ao explicitar que,

No caso do aluno de cursos de licenciatura-formação de 
professores, depreende-se que é preciso conhecer e apren-
der a fazer para saber ensinar. E uma alternativa que tem 
sido usada comumente diz respeito a tarefa de escrever e 
reescrever sobre a sua pratica, considerando os conteúdos 
específicos da sua disciplina escolar, construindo um texto 
que tem significado de uma reflexão sobre a sua pratica. Es-
crever sobre o que faz pode levar o professor e o aluno da 
graduação a tomar consciência do que é o seu trabalho e a 
aprender a definir os conteúdos com que vai trabalhar.

Assim, ao aproximar universidade e escola, temos a oportuni-
dade de concretizar ações apreendidas durante a formação, por meio 
dos estudos, planejamentos e intervenções realizadas na escola, sem-
pre acompanhados do professor supervisor, que ao observar as ações, 
realiza apontamentos com o objetivo de aprimorar a futura profissão 
que será exercida pelos bolsistas do PIBID.

Podemos destacar tambémo ganho de experiências ao vivenciar 
o ambiente escolar onde os medos e anseios que surgem durante a for-
mação são colocados em evidencia, e ao serem discutidos e divididos 
em grupo se dissipam. Dilemas relacionados aos conteúdos, a sala de 
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aula, a questionamento inesperado realizado pelos alunos, entre tantos 
outros são evidenciados.

Sendo assim acreditamos que o aperfeiçoamento da profissão só 
ocorre quando acompanhado por profissionais qualificados que atuam 
na escola e na universidade dispostos a compartilhar os anseios que 
surgem durante as atividades que são desenvolvidas, gerando trocas de 
experiências construtivas oportunizadas pelo programa PIBID.

O professor pesquisador

Durante nossos planejamentos, percebemos a necessidade de 
“sermos professores pesquisadores”. Muitos podem questionar: O lu-
gar de se desenvolver pesquisa não é na universidade? A Geografia é 
uma ciência, e como tal se desenvolve tanto na universidade, quanto 
na escola. A escola como é um lócus de produção de conhecimento, e 
não o de “reprodução”. O conhecimento deve ser produzido e constru-
ído junto aos alunos em sala de aula.

Ao analisarmos qual a principal ferramenta didática utilizada 
por professores e alunos em sala de aula, teremos um consentimen-
to geral que é o livro didático. Morais (2009), ao pesquisar quais os 
materiais didáticos mais utilizados por professores de escolas públicas 
de Goiânia para o planejamento de aulas sinaliza que dos 60 professo-
res entrevistados, 39 (65%) utilizam o livro didático como primeiro e 
principal recurso.

Essa constatação nos confirma a constante e comum utilização 
do livro didático para o desenvolvimento das aulas de Geografia. O 
momento em que o professor se dedica ao planejamento e a sistema-
tização dos conceitos acerca dos conteúdos que serão trabalhados em 
aula indicam a eficiência do conhecimento que será construído, sendo 
o professor, o mediador entre o conhecimento e o aluno. No entanto 
vale dizer que não é isto que garante que todos os professores utilizam 
o livro da mesma forma e com a mesma natureza de reflexão.

A constatação de que o livro é o principal instrumento utilizado 
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pelos professores ao planejarem suas aulas coloca as seguintes refle-
xões: será que todos os conceitos apresentados são corretos? A leitura 
permite o desenvolvimento de um raciocínio espacial crítico? A siste-
matização das ideias condiz com a realidade social daquela turma? O 
uso do livro gera uma aprendizagem significativa?

A discussão do livro didático é complexa. Muitos professores 
o consideram como primordial, enquanto outros o criticam a ponto 
de negarem a sua utilização. Consideramos que o livro didático tem 
suas implicações tanto positivas quanto negativas. Como positivo, des-
tacamos as diversas possibilidades de auxilio teórico-metodológicos 
apresentados no livro para as aulas, sendo um instrumento de grande 
valia;,e como negativo, as grandes escalas de análises conceituais que 
são apresentadas, privilegiando uma escala maior de conceitualização, 
como globais e nacionais, ou mesmo um uso irrefletido, irrestrito e 
pouco critico, como se ele fosse um material pronto e acabado.

As exemplificações aqui realizadas visam salientar que o li-
vro didático é um importante instrumento pedagógico, mas que, ao 
mesmo tempo, pode ser prejudicial se utilizado como único recurso 
a subsidiar as aulas. A forma de utilização do livro didático depende 
unicamente do professor, que tem autonomia para planejar suas au-
las e selecionar o melhor meio de encaminhar o conteúdo. Para que 
seja significativo aos alunos o conteúdo deve ser bem planejado. Se 
for somente reproduzido, constituirá em uma aula tradicional, dotada 
de repetições e memorizações, não tendo significado para os alunos e 
consequentemente gerará uma aprendizagem deficitária.

Uma das explicações do porque o livro didático ser um instru-
mento tão utilizado pelos professores é a aproximação dos livros aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) por meio do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), que estabelece princípios que os 
conciliam. Esse fator de “facilitação” do processo de lecionar é exerci-
do conscientemente por muitos professores. Ainda, por ser um recur-
so disponibilizado de forma gratuita às escolas públicas, constituindo 
muitas vezes, em único material escolar de alguns alunos.
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Os professores devem utilizar o livro didático como “um dos” 
instrumentos didáticos para planejar e desenvolver as aulas e não 
como única ferramenta. Existem inúmeros materiais que podem 
auxiliar os professores didaticamente, como destaca Callai (2009, 
p. 88); “pode-se utilizar outros recursos como a observação da pai-
sagem ao vivo ou a uma figura desta mesma paisagem, fotografias, 
vídeos, filmes, etc”.

O professor não é detentor de todo conhecimento, por isso, deve 
dominar o conteúdo de forma ampla, sendo um continuo pesquisador, 
considerando as singularidades da sala de aula, e não mero reprodutor 
de saberes já consolidados. Quando o tema a ser trabalhado em sala de 
aula se tornar significativo ao professor, consequentemente será signi-
ficativo aos alunos. Assim, concordamos com Callai (2011, p. 130) ao 
considerar que,

O Livro – Didático, é, sem dúvida, uma possibilidade para 
democratizar o acesso ao conhecimento, e como tal uma 
poderosa ferramenta para a construção da cidadania. Resta 
saber como o professor o usa e como os alunos recebem as 
informações apresentadas e os conteúdos nele organizados, 
no dia a dia da sala de aula.

Contudo queremos “um tipo de educação que deve mostrar que 
é possível desafiar o que está estabelecido, exercitar a critica, discu-
tir os encaminhamentos, em vez de simplesmente aceitar” (GIROUX, 
1986, p. 262 apud NEVES et. al., 2010, p. 9).

Acreditamos que os professores devem realizar reflexões acerca 
da própria prática, de forma a ampliar as possibilidades de se desenvol-
ver um ensino que seja pautado em aprendizagens significativas, utili-
zando aportes teórico-metodológicos adequados ao conteúdo e a sala de 
aula, para que o ensino de Geografia proporcione uma leitura da reali-
dade espacial de forma a contribuir com os sujeitos enquanto cidadãos.
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Materiais didáticos - Metodologias de Ensino

O Ensino de Geografia tem como objetivo auxiliar na formação 
de cidadãos críticos e autônomos, ou seja, pessoas que compreendam 
sua realidade e consigam intervir de forma consciente no seu espaço 
de vivencia. Para que esses objetivos sejam alcançados, é necessário 
que ele ultrapasse a educação mecanicista na qual o aluno apenas ouve 
o que está sendo exposto pelo professor sem entender o sentido de 
estar estudando determinado conteúdo. Aprender um conteúdo está 
para além de memorizá-lo. Mais do que decorar os estudantes preci-
sam compreendê-lo a ponto de conseguir utilizar esses conhecimentos 
como auxilio em seu convívio social.

Com intuito de construir uma educação significativa, buscamos 
alternativas para encaminhar o processo de ensino de forma didática, 
oferecendo possibilidades para que os estudantes compreendam a ne-
cessidade de compreender o conteúdo. Deixamos assim explícito que 
as discussões elucidadas não são apenas aquelas vinculadas ao traba-
lho da escola, mas que fazem parte do seu cotidiano.

Ao depararmos com o conteúdo de fusos-horário, discutimos 
a melhor forma de apresenta-lo aos estudantes. Cientes das dificulda-
des em trabalhar com esse tema no ensino, visto que é um conteúdo 
que depende do domínio de alguns conceitos como latitude, longitude, 
meridianos e paralelos, para ser compreendido, optamos por construir 
materiais didáticos que auxiliassem a compreensão desses conceitos e 
consequentemente do conteúdo por parte dos alunos, pois como res-
saltado por Nóvoa:

Os professores não são apenas consumidores, mas também, 
produtores de saber. Os professores não são apenas execu-
tores, mas são também criadores de instrumentos peda-
gógicos. Os professores não são apenas técnicos, mas são 
também profissionais críticos e reflexivos (NÓVOA, 1998 
apud LOPES, 2010). 
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A escolha pela produção de materiais didáticos se deu por acre-
ditarmos que um material concreto auxiliaria a abstração, facilitando 
dessa forma o processo formação de conceitos, contribuindo assim 
para compreensão do conteúdo pelos alunos. Como evidenciado por 
Bardi e Campos a partir das ideias de Schmitz (1993), “O material di-
dático pode ser considerado a ligação entre as palavras e a realidade 
concreta. Sua principal função é auxiliar o aluno a pensar, possibili-
tando o desenvolvimento de sua imaginação e de sua capacidade de 
estabelecer analogias”.

Partindo desse pressuposto optamos por produzir uma repre-
sentação da projeção polar plana, também conhecida como projeção 
azimutal. Escolhemos essa representação por acreditarmos que a par-
tir da visualização dos meridianos e antimeridianos, a contribuição 
para compreensão dos fuso horários pelos alunos seria maior. 

Para a produção desse material utilizamos: cartolina, papel 
cartaz, lápis de escrever, borracha, canetas colorida e preta, régua, 
barbante e cola. Construímos o material e o levamos pronto para 
a sala de aula. Utilizamos também materiais disponibilizados pela 
escola, como o globo terrestre e o mapa político, para auxiliar no 
processo de ensino.

Essa experiência confirmou a importância de utilizar materiais 
didáticos para uma melhor compreensão do conteúdo pelos alunos e 
demonstrou que os professores podem ser autores de materiais peda-
gógicos que qualificam o ensino dos conteúdos em sala de aula. Em 
anexo, são demonstradas algumas imagens das regências que adota-
mos esses materiais para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem 
referentes ao conteúdo de fusos-horário (Imagens 01 e 02).

Considerações finais

Este artigo teve como objetivo apresentar as experiências viven-
ciadas pelo grupo PIBID/Geografia. Buscamos demonstrar a influen-
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cia positiva desse programa para a formação qualificada de futuros 
profissionais docentes, revelando as oportunidades proporcionadas 
aos seus integrantes, como as reflexões expostas.

Com esse relato de experiência buscamos evidenciar a con-
tribuição da pesquisa no ambiente escolar, indicando o potencial do 
professor como pesquisador com intuito de garantir a renovação e 
qualidade do ensino de Geografia, distanciando-se assim de um ensi-
no maçante e tradicional onde o conteúdo simplesmente é repassado 
como verdade absoluta. Demonstramos a influencia da inserção de 
materiais didáticos para melhor encaminhamento do processo de en-
sino e aprendizagem, destacando sua eficiência para o trabalho com 
conteúdos de difícil compreensão, e a possibilidade de confecção dos 
mesmos.

Esperamos que esse artigo possa demonstrar o potencial do pro-
grama PIBID auxiliando a partir dos resultados obtidos com nossas 
experiências, os docentes do ensino básico a rever e refletir sobre suas 
praticas atuais, despertando dessa forma a vontade de utilizar metodo-
logias diferentes na exploração do potencial, visando não apenas fazer 
uma aula inovadora, mas tornar o conhecimento significativo para os 
estudantes. Que nosso relato possa contribuir para o crescimento qua-
litativo da educação brasileira.
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Do exterior para o interior do espaço 
escolar: reflexão-crítica sobre uma 

pesquisa voltada para a educação 
inclusiva na 1ª fase do Cepae 

Letícia Pires Paiva1

Sirley Aparecida de Souza2

Introdução

O artigo em questão é produto de uma proposta de pesquisa-Ação 
vinculada ao Projeto de Trabalho de Final de Curso do Ensino 

Médio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE. 
As minhas inquietações em torno das crianças com necessidades espe-
ciais combinadas com as discussões da sociedade acerca da igualdade de 
oportunidades para TODOS (equidade) foram ingredientes fundantes 
na medida em que promoveram e fomentaram alguns questionamentos 
que, por ora, me tomavam de assalto a mente. Explico o que me intrigava 
– A criança com a Síndrome de Down estaria in [ex] cluída [no] do inte-
rior do espaço da escola? Para ser mais assertiva, queria saber se a crian-
ça, adolescente ou mesmo o jovem com a síndrome se sentia incluído 
ou excluído no espaço escolar. Qual a percepção dos atores envolvidos 
no projeto de Educação Inclusiva do CEPAE no que tange a violência 
simbólica? Na perspectiva de delinear o meu objeto de pesquisa bus-
quei conhecer o universo das crianças na 1ª Fase do CEPAE, inclusive, 
identificar se havia naquela fase de ensino crianças com Síndrome de 
Down. Foram identificadas 02 (duas) crianças com a síndrome. Escolhi 
observar a criança no espaço/lugar do recreio, pois, compreendo ser este 

1. Aluna matriculada regularmente no 3º ano do Ensino Médio do CEPAE/UFG. leticia9812@
hotmail.com
2. Mestre em Educação pela PUC/GOIÁS. Professora do CEPAE/UFG. sirleyaparecidadesouzade@
gmail.com
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dentre os diversos cenários da escola um espaço democrático tendo em 
vista que todas as crianças frequentadoras da escola ocupam o mesmo 
lugar num espaço de tempo determinado para o lazer. Sob a minha mira 
e tendo como pano de fundo a expressão “excluídos do exterior” de Pier-
re Bourdieu (2008) as crianças eram observadas; é importante destacar 
que me parecia também significativo obter dados no sentido de conhe-
cer e compreender a percepção dos atores sociais inseridos no cotidiano 
da instituição escolar (CEPAE) e suas relações com as crianças especiais, 
inclusive àquelas com a síndrome de DOWN. 

O presente artigo é produto de uma instigante pesquisa de Con-
clusão de Curso de Ensino Médio vinculada ao Projeto de Ensino Bá-
sico do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE. O 
tema deste trabalho nasceu de uma inquietação a partir de uma visita 
que fiz a um CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) no mu-
nicípio de Goiânia em companhia de minha mãe que é pedagoga e 
professora daquele CMEI. Era o ano de 2012. Naquela ocasião, houve 
uma longa greve na Universidade Federal de Goiás/UFG, assim, com 
o tempo ocioso decidi conhecer um pouco da estrutura de um CMEI, 
inclusive, o modo como são agrupadas as crianças e as peculiaridades 
desta etapa do ensino. Importa ressaltar que os CMEIS atendem crian-
ças de 01 a 05 anos de idade. 

Ao visitar os espaços do CMEI, em uma das salas de aula obser-
vei que naquele pequeno universo infantil havia uma criança com sín-
drome de Down, idade aproximada de 4 (quatro) anos. Vale observar 
que em 2012, eu era uma adolescente de 14 anos e cursava o 9º ano da 
2ª Fase do Ensino Fundamental no CEPAE. 

Aquela greve de 2012 duraria de quatro (4) a cinco (5) meses. 
Finalizado o movimento de greve retornei a minha rotina escolar. 

Em 2013, iniciei o meu curso de Ensino Médio. Passaram-
se alguns anos e chegou o momento de construir o meu Trabalho 
de Conclusão de Curso – O TCC e, o meu primeiro desafio seria 
definir o tema de meu trabalho. As minhas inquietações em tor-
no da ideia de uma escola inclusiva combinada com as discussões 
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da sociedade acerca da igualdade de oportunidades para TODOS 
(equidade) foram ingredientes fundantes na medida em que pro-
moveram e fomentaram alguns questionamentos que, por ora, me 
tomavam de assalto a mente. Explico o que me intrigava – dentre 
as crianças matriculadas no CEPAE, especialmente, aquelas com a 
deficiência da Síndrome de Down, na perspectiva dos professores, dos 
pais e outros agentes da comunidade escolar estariam in[ex]cluídas 
[no] do interior do espaço da escola? Assim, nasce a ideia de pensar 
o processo de segregação da criança Down em relação ao grupo de 
alunos sem necessidades especiais. Para ser mais assertiva, como 
princípio de convivência, desejava saber se a criança, adolescente 
ou mesmo o jovem com a síndrome se sentia incluído ou excluído 
no espaço escolar. 

Na perspectiva de delinear melhor o meu objeto de pesquisa 
busquei conhecer o universo das crianças na 1ª Fase do CEPAE, inclu-
sive, identificar se havia naquela fase de ensino crianças com Síndro-
me de Down. Foram identificadas 02 (duas) crianças com a síndrome. 
Resolvi então, conhecê-las. Escolhi observar a criança no espaço/lugar 
do recreio, pois, compreendo ser este dentre os diversos cenários da 
escola um espaço democrático tendo em vista que todas as crianças 
matriculadas na escola ocupam o mesmo lugar num espaço de tempo 
determinado para o lazer. Sob a minha mira e tendo como pano de 
fundo a expressão “excluídos do exterior” de Pierre Bourdieu (2008) as 
crianças eram observadas; é importante destacar que me parecia tam-
bém significativo obter dados no sentido de conhecer e compreender 
a percepção dos atores sociais inseridos no cotidiano da instituição 
escolar (CEPAE) e suas relações com as crianças portadoras de ne-
cessidades especiais, especialmente o DOWN. A intenção é promover 
uma tessitura de variantes acerca das seguintes percepções: dos pais, 
mães e/ou responsáveis, dos sujeitos gestores da administração escolar 
(diretor, coordenador (a), técnica em Assuntos Educacionais e, tam-
bém o psicólogo), além dos professores que convivam cotidianamente 
com a criança. 



246 Letícia Pires Paiva (CEPAE/UFG), Profa. Ms. Sirley Aparecida de Souza (CEPAE/UFG)

Para melhor compreensão de meu objeto de pesquisa parece, a 
mim, conveniente que se faça a  análise da documentação pedagógica 
construída pela escola. É certo que com o advento da Educação Inclu-
siva, chegada de novos atores, o Projeto Político Pedagógico mereça 
uma revisão, com o viés da inclusão.

A lente teórica que deverá embasar esta análise além de algu-
mas obras de Pierre Bourdieu consignará a apreciação da legislação 
específica que trata da Educação Especial (art. 5º e, ainda os artigos 
205 a 214 da Constituição Federal, art. 58 da Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional - LDB, art. 28, II e art. 98 do Estatuto do 
Deficiente Físico, este último promovendo alterações no art. 8º da Lei 
7.8530).  Todo esse esforço de análise aponta para a importância de 
se refletir a Educação Inclusiva dentro de uma escola que hipotetica-
mente se diz Inclusiva.  

    
Educação inclusiva: Que história é essa?

A Educação Inclusiva nos últimos dez anos tem se apresentado 
aos educadores como um desafio com vistas à superação do paradig-
ma voltado para a clínica-médica. A máxima “Educação para TO-
DOS” ganha os espaços pedagógicos e o lugar das políticas públicas 
(Constituição Brasileira, LDB, ECA...) favorecendo a todo o cidadão 
brasileiro o direito de cursar o Ensino Básico em uma escola regular 
de ensino.

Para Beyer (2013, p.16) a história da educação especial, tem 
transcorrido de modo não linear e pautada em “dois campos”: aquele 
que se fundamenta no “pensamento médico” e, por outro lado, o emer-
gente pensamento pedagógico pautado na “concepção da educação in-
clusiva”. Um dos desafios da pedagogia consiste em superar o paradig-
ma da clínica-médica e fortalecer as práticas pedagógicas inclusivas. 
Para tanto, a ação pedagógica inclusiva deverá superar o isolamento 
da criança dotada de qualquer tipo de limitação para de fato, incluí-la 
na Rede de Ensino Regular.  Os esforços despendidos neste trabalho 
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de pesquisa servem também para tentar compreender como se dá este 
processo de inclusão, efetivamente, no interior da escola regular de en-
sino.             

Ora, este pensamento pedagógico inclusivo não destoa das po-
líticas públicas que tratam da Educação Inclusiva, haja vista, o con-
junto de normas específicas que tratam da Educação - Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação – LDB, além das peculiaridades legais vol-
tadas para a regulação das escolas inclusivas. Carneiro (2013, p.31), 
sob o ponto de vista atual e funcional a base legal da qual emana as 
garantias dos direitos fundamentais da pessoa humana, dentre elas, o 
direito à educação encontra-se ancorada “no art. 5º da CF e em todo 
o Capítulo III (Da Educação, da Cultura e do Desporto)”, essa é a 
referência legal para a produção de políticas públicas. Neste sentido, 
Carneiro (2015, p. 171), na perspectiva de uma leitura compreensiva 
do art. 5º da CF, afirma:

(...) a criança e o aluno em geral, enquadrados nesta condi-
ção legal, devem ter vaga assegurada na escola. Por isto, diz 
o texto em apreciação que tal direito é subjetivo, ou seja, é 
direito irrenunciável de cada um (...). [grifo nosso]

Complementarmente, no que diz respeito à Educação Inclusiva 
x Aluno com Necessidades Educacionais Especiais, assim preconiza os 
arts. 58. caput e 59.  inc. IV  do Cap. V – Da Educação Especial da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI 9.394/1996).:

Capítulo V
Da Educação Especial
   
Art.58. Entende-se por Educação Especial, para os efeitos 
desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida pre-
ferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais. 
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 §1º (...)
§2º (...)
§3º (...)

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 
com necessidades especiais: 

I –  (...)

II – (...)

III – (...)

IV – Educação especial para o trabalho, visando a sua efe-
tiva integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de inser-
ção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresen-
tam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual 
ou psicomotora; 

V – (...)

Assim, faz-se necessário compreender que a Educação In-
clusiva já é uma realidade educacional inarredável. Urge, aos edu-
cadores da Educação Básica, como destaca Carneiro (2015, p.121) 
o “enfrentamento das desigualdades do sistema educacional bra-
sileiro e, igualmente, para eliminar o sistema fecundador de de-
sigualdades”.  Neste diapasão, os educadores do CEPAE têm tri-
lhado nesta senda, deste modo, a pesquisa que gerou este artigo, 
se justifica.
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O percurso da pesquisa: em busca do conhecimento de minha 
criança DOWN.

Visitar o espaço da 1ª Fase do CEPAE nos horários do recreio 
tornou-se uma rotina para mim [Letícia], que buscava compreender a 
rotina das crianças com necessidades especiais [Down] matriculadas 
na 1ª Fase do CEPAE. Embrenhei-me nesta investigação, ainda que de 
modo tímido e um tanto limitado, até por minha própria condição de 
estudante do último ano do Ensino Médio, com o firme propósito de 
conhecer o Jacinto (nome fictício) e tentar compreender as estratégias 
utilizadas por ele para interagir com o espaço escolar e as crianças da 
1ª Fase.  Para Pierre Bourdieu (1930 – 2012), o termo compreender 
em seu texto de mesmo nome “Compreender” (2007) discute e reflete 
a metodologia da pesquisa científica. “Epistemologia ou teoria do co-
nhecimento”; Bourdieu leva o pesquisador a pensar e refletir além do 
campo filosófico, mostrando as diversas possibilidades de se pensar na 
perspectiva sociológica, para além das distorções. Nesta perspectiva, 
há um esforço de observação por este viés bourdiesiano. Notadamente, 
o olhar sociológico de Bourdieu tem esse mérito de estabelecer refle-
xividade para o entendimento de um arco amplo de fenômenos das 
sociedades contemporâneas. 

O recreio na 1ª Fase acontece todos os dias das 9h45min às 
10h15min. e, no decorrer do intervalo desde o mês de março/2015 
tenha estado mais próxima ao Jacinto. É claro que tentei uma apro-
ximação cuidadosa e respeitosa, inclusive. Todas as nossas [Jacinto e 
eu] experiências foram anotadas em um formato de Diário. Com es-
tas observações [do tipo participativa] buscava-se apreender na pers-
pectiva do Jacinto se o mesmo se sentia incluído naquele espaço.  O 
território reservado pelo CEPAE para que as crianças possam recre-
ar é privilegiado. O colégio dispõe de ampla área verde, uma dessas 
áreas contem brinquedos (escorregadores, gangorras, balanços e ou-
tros), quadras de esporte e pátio coberto possuindo mesas espaçosas 
com bancos largos e compridos. Todavia, se por um lado, as crianças 
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brincavam umas com as outras desfrutando de variados recursos de 
lazer do lugar, por outro, ficava em um canto o Jacinto sofrendo com 
os adjetivos a si atribuídos incisivos e estigmatizantes como “devagar”, 
“violento”, “retardado”, “bobo”, “chato”, “incapaz”. A relação entre Jacin-
to e a cuidadora também não pareceu a mim adequada, considerando 
que ao tentar interagir com as outras crianças ou mesmo brincar nos 
brinquedos aquela que deveria estar apenas próxima para acompanhar 
suas atividades, grita de modo ríspido, colocando-o em uma cadeira 
sentado (pensando...) e, assim, mais um e outro recreio passa. Para 
Souza (2012), este cenário e seus atores praticam um tipo manifesto de 
violência – a violência simbólica. 

Notadamente, no dizer de Souza (2012), a violência simbólica 
cumpriria o papel de coagir para que haja no indivíduo uma inter-
nalização dos meios de socialização. Nesse sentido, Bourdieu (2005, 
apud SOUZA, 2012) e Arendt (2010, apud SOUZA, 2012), afirmam 
que todo o exercício que de alguma forma cerceia a vontade do indiví-
duo, torna-se violência.

 Segundo Souza (2012) o conceito de violência simbólica, sob 
o ponto de vista de Bourdieu consistiria na “legitimidade da institui-
ção escolar” (p.37) e na “ação pedagógica que nela se exerce, só po-
dendo ser garantida” (p.37) “na medida em que o caráter arbitrário e 
socialmente imposto da cultura escolar é ocultado.” (p. 37) (...) “Esse 
processo de imposição dissimulada de um arbitrário cultural como 
cultura universal é denominado, pelo autor de ‘violência simbólica’. (p. 
37).” “Na perspectiva de Bourdieu, passa a exercer, livre de qualquer 
suspeita, suas funções de reprodução e legitimação das desigualdades 
sociais.” (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2007, p. 37-38). Neste ponto, 
vale recuperar o texto de Bourdieu (2008), “Excluídos do interior”. Na 
referida obra, retomado os idos da década de 50, por meio de pesquisa 
o autor aponta para a existência de uma realidade escolar de caráter 
excludente; onde os filhos da classe proletária não têm acesso ao saber 
escolarizado. Em contrapartida, Bourdieu infere que no período que 
sucede a referida década há uma ampliação de direitos sociais, inclu-
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sive às famílias da classe trabalhadora que são autorizadas a matricu-
lar os seus filhos nas escolas regulares de Educação Básica, entretanto, 
ainda não se constata a superação da desigualdade, mas sim, percep-
tível segregação de crianças, adolescentes e jovens das classes menos 
favorecidas dentro do sistema escolar, nestes espaços, cotidianamente 
se veem açoitados pela indiferença, ou se tornam vítimas de xinga-
mentos e consequentes humilhações; o mais bárbaro e perverso desse 
cenário é que elas permanecem na escola com a ilusão de aprender em 
condições iguais. 

Obviamente, a organização escolar não se encontra isolada nes-
se processo de exclusão da pessoa com deficiência, a família também 
exerce papel preponderante nesse processo de inclusão escolar. Caberá, 
portanto, às instituições (escola, família e Estado por meio de seus agen-
tes) garantirem a melhor forma de promoção da equidade com vistas à 
superação da educação de poucos para a Educação para TODOS!

Considerações Finais

Em síntese, este artigo tencionou apresentar algumas nuanças 
de um estudo ainda incipiente. A ideia foi a de compartilhar possibili-
dades e limitações de se trabalhar um tema tão interessante como este 
que orbita em torno da Educação Inclusiva.

Os estudos não acabaram; espera-se, assim, com a divulgação de 
tais possibilidades, expectativas e frustrações rever junto a educadores 
estudiosos no assunto  os conceitos formulados nesta pesquisa.

Ademais, tais incursões pedagógicas servem para colaborar para 
uma melhor compreensão do modo como tem acontecido a inclusão 
escolar das crianças com necessidades especiais, ponderando que uma 
inclusão escolar não deva se limitar ao direito de matrícula e frequên-
cia na escola. Isto é um bom começo, mas não se resume neste ato! A 
rigor, há muito mais para desvelar e refletir com vistas à superação da 
violência simbólica favorecendo a sociabilidade e integração no espaço 
escolar, como estratégia de sobrevivência.
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Upgrade da leitura e reflexão 
filosófica

Fabrício David de Queiroz1

Introdução

A sala de aula na escola pública brasileira esteriliza a leitura de tex-
tos não-didáticos, sobretudo, compromete a atividade reflexiva a 

partir de questões filosóficas. A organização escolar seriada reúne os 
alunos em turmas divididas meramente pela logística de infraestrutura 
determinada por lei, em que pese a ausência de algum critério episte-
mológico na [in]disponibilidade do locus de ensino. Dentro da sala de 
aula a indisciplina, a dispersividade, a desmotivação, e principalmente, 
ao que se pode chamar filosoficamente de crise da razão, sintomas fla-
grantes no corpo discente em geral, vão de encontro com as tradicio-
nais atividades de leitura e reflexão. 

O relato aqui apresentado analisa o procedimento metodológico 
de produção de vídeos com celular na aula de filosofia, com alunos do 
ensino médio, e problematiza a atividade reflexiva instrumentalizada, 
a fim de pensar a inovação de recursos pedagógicos e sua interferência 
na situação epistemológica e cultural de estudantes das gerações Y e Z. 

Destaca-se assim, a instrumentalização das operações cog-
nitivas inerente ao amplo acesso a tecnologias digitais de informa-
ção, comunicação e expressão (TDICE), o que coloca em questão 
o lugar e os recursos do trabalho pedagógico escolar, notadamente 
aqueles indispensáveis ao estudo de filosofia. Neste cenário, o pro-
tagonismo do professor figura como única e última alternativa ao 
aluno para a leitura dos textos de filosofia e o enveredar-se no saber 

1 Mestre em Filosofia pela UFG. Professor de Filosofia na rede estadual de Goiás. Professor de 
Filosofia do CEPAE/UFG. fabriciodavid@ufg.br
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filosófico, menosprezando a criatividade como processo de forma-
ção propriamente filosófica e humanista. Desta monta, a atividade 
reflexiva deve assumir a função de protagonizar o aluno, fazendo-o 
agente criativo. 

Notoriamente, a escola pública brasileira passa por uma espécie 
de crise, passível de compreensão sob diversos prismas. A contumaz 
crítica feita às políticas públicas em face do conluio entre economia 
e educação; a precariedade crônica de infraestrutura e de subsídios 
para a gestão escolar; o baixo rendimento dos alunos em avaliações 
externas2; as deficiências na formação de base; o analfabetismo fun-
cional; a vertiginosa e histórica desvalorização profissional do profes-
sor; a vulnerabilidade social dos alunos quanto a violência, pobreza, 
criminalidade e drogas; dentre tantos outros problemas. Sobretudo, o 
ensino médio apresenta particularidades neste contexto crítico, fragi-
lizado em seu papel de consolidar a formação do ensino fundamental3, 
expõe seus paradigmas pedagógicos a um exame visceral, o que exige 
contemporizar seu plano epistêmico.

No que tange o caso do ensino de filosofia, a leitura de textos 
de natureza filosófica – seja de filósofos ou subjacente à história e te-
mática do pensamento filosófico – é atividade primordial, correlata à 
reflexão conceitual e crítica própria da filosofia, cuja identidade nem 
sempre é reconhecida no ensino da disciplina de filosofia na escola. 
Segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

Neste ponto, em que se procura a confluência entre a es-
pecificidade da Filosofia e seu papel formador no ensino 
médio, cabe enfatizar um aspecto peculiar que a diferencia 
de outras áreas do saber: a relação singular que a Filosofia 
mantém com sua história, sempre retornando a seus textos 
clássicos para descobrir sua identidade, mas também sua 
atualidade e sentido. (2006, p.27)

2 PISA, ENEM, SAEB, ENAD, SAEGO em Goiás.
3 LDB 9.394/96, Art.35, Inciso I.
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Assim como explicita os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio,

Sendo evidente que o filosofar não se produz no vácuo, mas 
se desenvolve a partir de conteúdos concretos, vale dizer, 
sobre textos e discursos concretos, uma primeira escolha se 
impõe: não é possível pretender que o aluno construa uma 
competência de leitura filosófica sem que ele se familiarize 
com o universo específico em que essa atividade se desen-
volve, sem que ele se aproprie de um quadro referencial a 
partir dos conceitos, temas, problemas e métodos confor-
me elaborados a partir da própria tradição filosófica. (2000, 
p.51)

Do mesmo modo, no Brasil, é possível identificar lugar co-
mum entre pesquisadores4 da área na defesa pelo estudo e reflexão 
centrada no texto de natureza filosófica. Entretanto, didaticamente, a 
opção à atividade de leitura e reflexão filosóficas tende à nulidade em 
face da resistência e deficiência dos alunos em realizá-la no estudo 
de filosofia, principalmente em sala de aula. Tomamos a experiência 
de trabalho com alunos de ensino médio do Colégio Estadual Antô-
nio Oliveira da Silva, situado na cidade de Goiânia, na região centro
-oeste do Brasil. Substancialmente, falamos de jovens categorizados 
segundo as denominações geração Y e Z5, isto é, o grupo de pessoas 
que se encontram na esteira da era da informação, da tecnologia ou 
digital. Vale frisar que se trata de um público com intensa relação 
com aparatos tecnológicos de mídias digitais (smartphones, note-
books, tablets, etc.), importante também é situar a presença massiva 
destes alunos no mundo virtual.

Nas turmas de 1º ano do ensino médio, onde se encontram os 

4 RODRIGO, 2009, p.27; GALLO, p.16, SILVEIRA, p.88-9, em Filosofia no ensino médio, 2007; 
GOTO, em A filosofia e seu ensino, 2009, p.107; SALLES, em Ensaio de iniciação ao filosofar, 
2007, p.13-14.
5 Conceito usado na sociologia para identificar características comuns ou padrão entre indivíduos 
nascidos em épocas determinadas.
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sujeitos deste relato de caso, são compostas por alunos de uma faixa-e-
tária que oscila entre a extrema agitação, marcada por brincadeiras e 
inquietude, e a apatia diante do estudo teórico. Iniciam seus estudos 
de filosofia pela origem do pensamento filosófico entre os gregos da 
antiguidade. No momento planejado para a leitura dos textos didá-
ticos, solicitamos o estudo dos conceitos presentes no livro didático, 
posteriormente, a realização das atividades de fixação ao final do capí-
tulo correspondente ao tema. Na aula oportuna, encaminhamos toda 
a turma para a quadra esportiva e organizamos grupos com 3 ou 4 
alunos, para os quais foi designada uma das questões já trabalhadas na 
atividade do livro. Como culminância do estudo, solicitamos que cada 
grupo gravasse um vídeo com celular a fim de apresentar seu resultado 
de estudo.

No universo de procedimentos metodológicos disponíveis ao 
professor, o aparato tecnológico divide espaço com recursos tradicio-
nais – desde a aula expositiva oralmente, até o uso do quadro-negro e o 
livro didático. O aparente conflito entre recursos digitais e tradicionais 
tem como pano de fundo o residual teórico-epistemológico das tec-
nologias da educação, confere ao espaço escolar a simbologia de um 
terreno pantanoso, pedagogicamente, um lugar inóspito para o ensino 
porque esvazia o saber6 da experiência humana, ocupa este vazio com 
instrumentos cognitivos estéreis. Decerto, a educação se realiza na ex-
periência da criatividade, neste caso, no exercício da leitura e reflexão 
filosóficas, e compreende a escola como espaço privilegiado para im-
buir o aluno do domínio dos instrumentos disponíveis para o conhe-
cimento e prática da sua formação humana. Desta monta, a análise do 
caso a que nos propomos, tem por objeto de investigação o ensino de 
filosofia por meio de instrumental tecnológico das funções cognitivas, 
para o protagonismo do sujeito de conhecimento no exercício da cria-

6 Nos apropriamos aqui da distinção feita por LÓPEZ (2008, p.98), “Saber e pensar não 
pertencem ao mesmo registro: o saber é acumulativo, de algum modo ele é corporal (se incorpora 
em informações, imagens, palavras), enquanto o pensar é incorporal, intempestivo, puro 
acontecimento que só existe como efeito e deixa de existir assim que cessa de produzir-se.”, a qual 
acreditamos aproximar conhecimento e seus instrumentos. 
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tividade, ocupando o aluno do acontecimento de seu ser, sem prejuízo 
à formação filosófica.

Discussão

O Ensino Médio no Brasil é objeto de incontáveis discussões, 
por conseguinte, de intervenções pedagógicas e políticas. Os docu-
mentos oficiais relatam sua crise específica sob um viés de cidadania e 
trabalho, como se vê nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio:

É nesse contexto que o Ensino Médio tem ocupado, nos 
últimos anos, um papel de destaque nas discussões sobre 
educação brasileira, pois sua estrutura, seus conteúdos, 
bem como suas condições atuais, estão longe de atender 
às necessidades dos estudantes, tanto nos aspectos da for-
mação para a cidadania como para o mundo do trabalho. 
(2013, p.145)

Chama nossa atenção as finalidades do nível final da educação 
básica descritas na LDB 9.394/96 em seu artigo 35, especialmente o 
inciso I, que aponta para “a consolidação e o aprofundamento” da for-
mação iniciada no Ensino Fundamental, o que para nós, expõe visce-
ralmente a educação básica a um olhar crítico. Sem entrar nos por-
menores da crise da educação, trazer à baila as atividades de leitura e 
reflexão filosóficas, coloca em questão o movimento epistemológico 
entre os níveis de ensino, e faz pensar a formação escolar como lugar. 

Neste sentido, o referido movimento encontra seus obstáculos 
quando o conhecimento não encontra espaço na vida humana em seu 
acontecimento. A crise é, então, o freio do conhecimento que aban-
dona o sujeito a perecer no vazio da escola, no lugar nenhum do sa-
ber fora do acontecimento humano, o aluno que é sujeito do conheci-
mento não está fora do seu tempo, pertence a uma geração, portanto, 
contemporizar a formação humana na escola implica em discutir sua 
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epistemologia. O que neste relato significa problematizar o upgrade da 
atividade de leitura e reflexão filosóficas. É imprescindível a qualquer 
olhar crítico às questões que permeiam a esterilidade do trabalho pe-
dagógico escolar, não desviar-se do fenômeno humano, dado no tem-
po de seus feitos, importa aqui problematizar leitura e reflexão instru-
mentalizadas pelas tecnologias.

Partimos de antemão da indisposição e indiferença dos estu-
dantes em portar e manusear o livro didático, de sua relação material 
e concreta com esta tecnologia educacional. Muitos alunos não tra-
zem para sala de aula seus livros, fornecidos gratuitamente pela escola. 
Como alternativa de acesso aos livros, há uma reserva de volumes em 
sala, distribuídos aos alunos na aula, ainda assim, parte deles se negam 
a usar o livro, situação que impõe ao professor entregar-lhes o livro em 
mãos, em sua própria carteira escolar. Superada a posse do livro, ainda 
há uma parcela dos alunos que não o utilizam, seja para acompanhar 
uma leitura coletiva, ou mesmo para fazer sua atividade de fixação, 
é recorrente a cópia das atividades de algum colega. Nessa negativa, 
compartilham pelo Whatsapp7 fotos do livro, ou do caderno com as 
respostas da atividade. Alguns alunos alegam que devido ao peso dos 
livros didáticos, não os transportam, a maioria deles se dirigem ao co-
légio a pé, de bicicleta ou skate, e de ônibus. É comum a falta de zelo 
no manuseio dos livros, danificando-os muito antes do término de sua 
vigência de 3 anos para uso na escola. Os alunos rasgam partes das 
folhas e capa, fazem desenhos, rabiscos, escrevem mensagens de dife-
rentes estilos, há sempre um ou outro aluno que faz sua arte de picha-
ção nos livros. Muitas vezes deixam o livro cair no chão, sujam-o com 
lanche, amassam suas folhas, até mesmo brincam de rodar o livro no 
dedo como uma bola de basquete. Aqueles que partem para o estudo 
do texto, deixam marcações de caneta, lápis ou marca-texto nas folhas 
dos livros da reserva, que são de uso comum dos colegas.

Na relação comportamental, em sala, o uso do livro se restringe 
às designações do professor, condicionado a fins avaliativos. A não ser 

7 Aplicativo de celular para mensagens instantâneas.
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sob ordem expressa e imposição de atenção e silêncio, não é possí-
vel realizar a leitura comentada de textos em voz alta, facilmente, os 
alunos se dispersam com seus celulares ou com conversas paralelas 
entre os colegas, sob ameaça de punição, alguns optam por se deitar 
na carteira e dormir. Em raros momentos, alguns poucos alunos se 
dispersam folheando as páginas do livro, geralmente à procura de algo 
que lhes chame a atenção, desperte seu interesse, geralmente imagens, 
ou algum assunto de interesse e curiosidade, quase sempre alheio ao 
que se está estudando no momento da aula. 

Dificilmente de forma voluntária, num primeiro momento de na 
relação cognitiva com o livro, alguns alunos apresentam dificuldades 
em encontrar as páginas informadas pelo professor, partes indicadas 
do texto, ou localizar a atividade proposta no próprio livro e relacioná
-la ao texto a ser estudado. A organização didática do livro, que deveria 
ser a orientação necessária para o estudo dos textos, se mostra insu-
ficiente, há parcela de alunos que não consegue acompanhar a linha 
didática dos textos, não diferenciam o texto principal do secundário, 
não faz relações entre as divisões em subtítulos nos textos, confundem 
textos complementares com o principal, não ligam sequer as palavras 
destacadas às questões das atividades de reflexão. Entretanto, o que nos 
parece mais grave, é a deficiência de leitura, muito perceptível quando 
solicitada oralmente, mostra uma incapacidade de entendimento da 
estrutura do próprio texto, a despeito da interpretação e reflexão. Além 
do parco vocabulário, os alunos demonstram compreensões erradas 
do conteúdo objetivo do texto. É prática comum e corriqueira, que os 
alunos se restrinjam a procurar as respostas do exercício de fixação 
numa busca aleatória de partes do texto lido que aparentam ter qual-
quer relação próxima ao que solicitam as perguntas do exercício, sem 
o domínio interpretativo do texto. Poucos alunos obtêm êxito nesta 
empreitada, e se tornam referência para que os demais simplesmente 
copiem o resultado deste “estudo” e o apresentem como seu próprio 
trabalho.

As dificuldades relatadas na atividade de leitura neste contex-
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to de indisciplina, desmotivação e dispersão, permite-nos pensar na 
crise da razão diante da cultura vivida pelos jovens das gerações Y e 
Z, vale lembrar, também pensar na instrumentalização tecnológica 
inserida no contexto da formação escolar. Nota-se que a descrição 
das dificuldades de leitura realizada acima, dispõe aluno e livro di-
dático numa relação de ensino estéril, ou seja, na escola, dentro da 
sala de aula, não se encontram recursos suficientes para que o aluno 
possa acessar o conhecimento. Finalizando o relato das dificuldades, 
a avaliação das atividades de fixação realizadas demonstra raras exce-
ções em que os alunos conseguem acompanhar o plano conceitual do 
texto, interpretando seus argumentos para, por conseguinte, a partir 
de um pensamento crítico, realizar a atividade reflexiva envolta às 
questões que se colocam e que surgem do estudo. Assevera a gravi-
dade do caso que o instrumento adotado para leitura e a reflexão seja 
textos didáticos, reflexo de paradigmas pedagógicos escolares. Vale 
mencionar, não houve ainda a tentativa de levar à sala de aula textos 
filosóficos propriamente ditos. Lamentavelmente, não se vislumbra 
êxito nesta proposta.

Haja vista a esterilidade sugerida da relação entre aluno e livro 
na atividade de leitura, planejamos um procedimento metodológico 
que parte da situação dos alunos após o estudo do texto do livro didá-
tico e execução dos exercícios de fixação, para uma nova abordagem de 
leitura e a possibilidade de reflexão. Tomamos emprestadas as palavras 
da professora Lídia Maria Rodrigo que muito me inspiram e acenam 
para a possibilidade da filosofia compor a atividade proposta:

A conjuntura socioeducacional instituída pela massificação 
do ensino médio demandou a criação de novas formas de 
mediação pedagógica entre a precária realidade cultural 
dos estudantes e o saber escolar. Ante esse quadro, o pro-
fessor pode assumir, basicamente, duas posturas: adaptar 
os programas de ensino às deficiências do aluno ou partir 
dessas deficiências para conceber estratégias didáticas que 
permitam, tanto quanto possível, uma superação na direção 
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da ampliação de seus horizontes culturais e aprimoramento 
intelectual. (2009, p.29)

Entendemos que a chave da questão está na mediação entre o 
aluno e o texto. Assim, começaremos por superar o espaço da sala de 
aula, admitir que a mediação que a escola oferece para a formação do 
leitor reflexivo não tem lugar nesta relação de ensino. 

Ao reunir os alunos dentro da sala de aula, configuramos um 
espaço de intersubjetividade potencialmente reflexivo, o balizamento 
dado pela diversidade de pensamento promove o movimento de ideias 
necessário à reflexão. A organização escolar não faz uso da divisão de 
turmas como disposição de personalidades aptas à mediação do co-
nhecimento em sala de aula. As turmas são divididas segundo o cál-
culo numérico determinado por lei8 que limita a metragem quadrada 
ocupada por indivíduo, geralmente superlotando as salas. O único cri-
tério que, por vezes, preocupa a divisão dos alunos, é a disciplina, evi-
tando-se juntar alunos com prévio relacionamento que comprometa 
o trabalho dentro de sala, geralmente determinado pelas ocorrências 
disciplinares em seus históricos escolares. A grande quantidade de alu-
nos reunidos em carteiras muito próximas, naturalmente favorece a 
dispersão, a atenção se volta aos colegas e suas conversas, e desfavorece 
a concentração e introspecção, além de desviar o foco ao professor. 
Para fazer frente ao caos potencial da presença dos alunos dentro de 
sala, as carteiras escolares funcionam como princípio ordenador, de-
terminando as posições dos alunos que mediam seu acesso ao saber, 
alunos do “fundão” tendem a perder a atenção à aula, ouvem precaria-
mente a fala do professor, não enxergam bem o quadro, se ocultam ao 
olhar fiscalizador do professor. A localização do aluno dentro da sala 
pode determinar uma relação com o ensino, próximo da mesa do pro-
fessor ou da porta, indica o envolvimento com a aula, quem está próxi-
mo às paredes escapa à atenção do professor, se marginaliza da turma.

8 Segundo Projeto de Lei do Senado Nº504/2011 em tramitação, no Ensino Médio o limite será 
de 1,0 m2 por aluno e 35 alunos por sala de aula.
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A fim de experimentar outro espaço de formação e estimular a 
criatividade, encaminhamos os alunos à quadra de esportes. Abando-
nar posições, caminhar, estar em pé, possibilitam ao aluno a iniciati-
va, o retira da passividade contemplativa inerente ao confinamento da 
sala, sentado em carteiras. O ambiente aberto oferece novos estímulos 
aos sentidos, o ar fresco, a temperatura, a visão do ambiente, do céu, 
do horizonte, excita a mente e afasta o aluno da tormenta das conver-
sas entre colegas. Os grupos de alunos que foram formados em sala, 
segundo a afinidade julgada por eles próprios, se organizam no espaço 
da quadra conforme se sentem confortáveis. Concretamente, o espaço 
da quadra assumiu caráter de mediação e lugar de ensino nesta pro-
posta, na esperança do exercício da criatividade na atividade de leitura 
e reflexão fora da sala.

Os alunos foram orientados a gravar um vídeo apresentando sua 
leitura da questão proposta na atividade de fixação designada ao seu 
grupo. Uma vez que a atividade de fixação já havia sido feita em sala, a 
aula na quadra seria a oportunidade de retomá-la, mas sem se prender 
ao texto do livro ou à correção do professor, expondo assim o proces-
so de construção do entendimento do que foi lido e elaborado como 
resposta. Não foi determinado como o vídeo deveria ser gravado, pelo 
contrário, ressaltamos o processo de produção do vídeo, alertando que 
a avaliação da dinâmica se daria pelo envolvimento e não pelo produto 
final da gravação. O objetivo central da dinâmica foi provocar a constru-
ção de um breve roteiro da filmagem, para que as escolhas combinadas 
entre os alunos do grupo viessem mostrar a posição que eles assumiram 
diante da mensagem veiculada pelo vídeo. O que falar: que palavras usa-
das melhor expressam a ideia construída individualmente e em grupo? 
Como falar: para se fazer entender é melhor ler um texto elaborado por 
alguém do grupo? Ler do livro e comentar? Simular uma entrevista? 
Que modelo comunicativo é mais adequado? Onde filmar: qual o am-
biente ou cenário melhor traduz ou fortalece a mensagem? Quem apa-
rece: qual autoimagem melhor reflete a questão estudada? Esperávamos, 
com as filmagens, que os alunos pudessem discutir o problema e exter-
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nar o pensamento que o circundou, enfim, realizar uma reflexão. Ao se 
colocar diante da câmera do celular, os alunos puderam criar a mediação 
entre o estudo do livro e seu próprio conhecimento. 

Por fim, o uso do celular como instrumento pedagógico, enca-
minha este relato de caso à discussão que dá sentido à experiência aqui 
descrita, apontar a tecnologia digital como instrumento da razão para 
a criatividade, compatível com a leitura e reflexão filosóficas. Marilena 
Chauí nos chama a atenção para o ato de olhar, em seu texto Janela da 
alma, espelho do mundo, ela diz:

Raras vezes despertam atenção as palavras do cotidiano. Ali 
estão, disponíveis, costumeiras. Falamos em amor à primei-
ra vista, sem que nos preocupe havermos, assim, atribuído 
poder mágico aos olhos, poder em que acreditamos se fa-
larmos em mau olhado. (O Olhar, 1990, p.31)

Numa longa reflexão, reflete sobre a relação entre pensamento 
e olhar. O movimento de pensamento é provocado diante do ato de 
olhar, isto nos leva a investigar a atividade da leitura e o instrumen-
to do livro, por seu turno, problematizar o paradigma pedagógico da 
criatividade. Sem pretender explorar as limitações que o uso de celular 
causa para a atividade do pensamento de forma geral, devemos nos fo-
car na experiência didática. A familiaridade destas gerações de jovens 
da era digital com o aparelho celular traz duas noções importantes 
para o enfrentamento das dificuldades até aqui apresentadas, falamos 
de portabilidade e mobilidade. 

O aparelho celular há muito deixou de ter sua função restrita 
à comunicação telefônica, funciona como um pequeno computador, 
onde é possível portar toda espécie de arquivos e registros que se de-
seje, desde fotos e músicas, até textos em formato digital. Tal possi-
bilidade confere outra dimensão à acessibilidade de informação, na 
palma da mão, o usuário tem à sua disposição o que necessita, onde 
e quando for conveniente. A interface do dispositivo estabelece uma 
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relação nova com a atividade de leitura, o que afeta a dinâmica própria 
do pensamento. Pensando na instrumentalização tecnológica do ato 
de olhar, a contemporização epistemológica encontra guarida no que 
Pierre Lévy diz sobre as tecnologias da inteligência,

As tecnologias intelectuais, ainda que pertençam ao mun-
do sensível “exterior”, também participam de forma funda-
mental no processo cognitivo. [...] Os processos intelectuais 
não envolvem apenas a mente, colocam em jogo coisas e 
objetos técnicos complexos de função representativa e os 
automatismos operatórios que os acompanham.
As tecnologias intelectuais desempenham um papel fun-
damental nos processos cognitivos, mesmo nos mais coti-
dianos; para perceber isto, basta pensar no lugar ocupado 
pela escrita nas sociedades desenvolvidas contemporâneas. 
Estas tecnologias estruturam profundamente nosso uso das 
faculdades de percepção, de manipulação e imaginação. 
(2010, p.162)

O paradigma da linguagem textual e visual sofre alterações, a 
imagem ganha posição de destaque, os vídeos dominam o olhar, o pró-
prio manuseio não linear dos textos de diferentes naturezas fazem da 
atividade cognitiva um acontecimento inovador sob os auspícios da 
tecnologia digital.

Não foi surpresa o envolvimento dos alunos com a proposta, 
com uma nova disposição. Há uma naturalidade intrigante, eles se co-
locaram a discutir a produção do vídeo, tão como a explorar o conteú-
do do livro. Muitos contornavam as limitações locais com criatividade, 
como escolher um espaço com menos barulho, com uma iluminação 
melhor ou com uma “cenografia” mais apropriada, improvisavam mi-
crofones e representavam personagens, se a timidez era o empecilho, 
gravaram um áudio e depois editaram o vídeo com imagens represen-
tativas do assunto. 

Chamamos a atenção para uma suposta alteração epistemológi-
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ca da leitura e reflexão a partir da instrumentalização do olhar. Neste 
sentido, a tecnologia digital representa o acontecimento contempo-
râneo do ato físico e cognitivo do olhar. O aluno que é tão afeito às 
fotografias com celular conhecidas como selfies, isto é, um espécie de 
autorretrato, dão mostras de que tem o olhar intensa e insistentemente 
voltado para si, ele seleciona sua melhor imagem, aplica filtros para 
modificar o que aparece, para lançar ao mundo o seu olhar. A apa-
rente futilidade desse acontecimento que tem fulgurado o ser dessa 
geração, não pode ser rebaixado a qualquer mecanicismo que reduz o 
ser humano, há de se reconhecer o tempo e o lugar do procedimento 
cognitivo que se apresenta, e assumir o uso do celular pelos alunos 
como a instrumentalização do olhar que lê e reflete, mas carece de uma 
pedagogia contemporizada para sua formação. 

Como o homem que sai da caverna platônica, acostumado às 
sombras, num primeiro momento tem seu olhar obstruído pela luz, 
de forma análoga, o relato deste caso se encerra na aula com gravações 
de vídeo como o primeiro momento epistemológico de Platão. Vale 
observar, que será feita uma edição dos vídeos para posterior exposi-
ção em sala, com a análise da produção junto aos alunos e reflexão do 
conteúdo apresentado. Os alunos demonstraram dificuldades que, em 
nossa opinião, reforçam a inospitalidade da escola pública. Sem o pro-
tagonismo que se requer ao processo criativo, todas as turmas envolvi-
das na atividade, incorreram na estrita dependência do professor e do 
livro didático. Apesar da liberação para a produção do vídeo, os alunos 
queriam saber qual o roteiro a seguir, quem deveria aparecer no vídeo, 
onde deveriam gravar, quanto tempo de vídeo deveria ter, o que fazer 
se o celular não fosse de um modelo bom, ou mesmo se não tivessem 
um celular disponível. Muitas gravações apresentaram a leitura oral 
do texto do livro didático, ou mesmo a declamação decorada do texto 
do livro, quando não, a leitura de algum texto no caderno ou numa 
folha avulsa. Provavelmente, a falta de familiaridade com atividades de 
criação, o costume de apresentar atividades copiadas, representaram 
suas dificuldades em desenvolver sua leitura e reflexão protagonizada.
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Introdução

Neste capítulo, são apresentados os resultados de três pesquisas 
de mestrado desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação 

em Ensino na Educação Básica (PPGEEB/CEPAE/UFG), cujo foco 
central é a formação continuada de professores que atuam em salas 
de aulas regulares e de atendimento educacional especializado em 
escolas públicas de Goiás – Brasil, objetivando o desenvolvimento 
cognitivo, intelectual e cultural de crianças e jovens com necessi-
dades educacionais específicas. Norteados pelas concepções de 
Dialogismo (BAKHTIN, 1997), Deficiência (VYGOTSKY, 1997) e 
Letramento (SOARES, 1998), esses projetos buscaram identificar e 
recriar estratégias de ensino de conteúdos escolares mediadas não 
apenas pela leitura e escrita de textos veiculados no sistema con-
vencional do idioma, em língua portuguesa, mas ainda e principal-
mente em outras e diversificadas formas de linguagem disponíveis 
em nossas práticas sociais diárias e cotidianas. Os dados coletados e 

1 Mestranda em Ensino na Educação Básica pelo CEPAE/UFG. Professora da Secretaria 
Municipal de Educação de Goiânia. andreahvfono@hotmail.com
2 Doutoranda em Educação pela UnB. Professora da Secretaria Municipal de Educação de 
Senador Canedo. cenaudio@ig.com.br
3 Doutora em Letras e Linguística pela UFG. Professora de Língua Portuguesa do CEPAE/UFG. 
mesquitadeise@yahoo.com.br
4 Mestre em Ensino na Educação Básica pelo CEPAE/UFG. Professora da Secretaria Municipal 
de Educação de Rialma. verakran.gomes@gmail.com
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analisados durante as investigações demonstram a relevância de se 
considerar o coensino como forma de enfrentamento dos desafios 
postos à educação inclusiva, cujo objetivo não se restringe à presen-
ça e à socialização do aluno com dificiência na escola de educação 
básica do ensino regular, mas se amplia na sua efetiva inserção no 
mundo letrado, promovida também pela apreensão e transforma-
ção de conhecimentos científicos produzidos e veiculados via dis-
ciplinas escolares. 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Nº 
13.146, de 6 de junho de 2015) destina-se a assegurar e promover em 
condições de igualdade o exercício de seus direitos e de suas liberdades 
fundamentais. Considera a pessoa com deficiência aquela que “tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obs-
truir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas”. E é com base nesta compreensão 
que as pesquisas congregadas no Projeto Sujeito, Defectologia e Reco-
nhecimento Social são desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação 
em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Apli-
cada à Educação da Universidade Federal de Goiás (PPGEEB/CEPAE/
UFG). 

Por excelência, o CEPAE é a Unidade da UFG responsá-
vel pela escolarização básica, oferecendo esta formação nos níveis 
infantil, fundamental, médio e pós-graduado, tanto lato quanto 
stricto sensu. Devido ao seu quadro docente ser majoritariamente 
composto por doutores que ministram aulas em seu Colégio de 
Aplicação e que desenvolvem projetos de pesquisa científica, de 
extensão comunitária e de estágio supervisionado advindos des-
sas práticas diárias, durante o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 
o CEPAE/UFG optou por criar um Programa de Pós-Graduação 
na modalidade Mestrado Profissional, por entender a relevância 
de uma proposta curricular que contemple os diferentes campos 
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de atuação do ensino na educação básica de forma multi e inter-
disciplinar. 

Com este objetivo, foi idealizada uma matriz composta por 
três núcleos que, imbricados, priorizam: (1) uma formação geral re-
lacionada às questões da Educação e do Ensino Escolar no Brasil, 
(2) um aprofundamento epistemológico específico dos conteúdos 
disciplinares e de suas práticas em contextos formais, não formais 
e informais de ensino, e (3) uma imersão em temas sociais diver-
sos, apresentados, discutidos e vivenciados em encontros científicos 
e ambientes educacionais que, sistematizados e apresentados em 
forma de dissertação acadêmica, ao final de vinte e quatro meses, 
fundamentam o estudo teórico de um objeto que dá sustentação à 
formulação de propostas de atividades práticas aplicadas à escolari-
zação básica. 

Assim, há três anos, o PPGEEB/CEPAE/UFG vem tornando-
se um espaço privilegiado para atender à necessidade de qualificação 
permanente dos profissionais da educação das redes de ensino públi-
ca e particular de educação básica, em nível stricto sensu e conforme 
a demanda regional. Para tanto, tem enfatizado o aprofundamento 
teórico-epistemológico e teórico-metodológico de questões relacio-
nadas ao ensino, à aprendizagem, à avaliação e a demais aspectos 
constitutivos do sistema educacional, nas Áreas de Linguagens e Có-
digos, Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Humanas, So-
ciologia, Filosofia e suas tecnologias, instrumentalizando o profissio-
nal da educação com conhecimentos que o habilitem a desenvolver 
pesquisa aplicada cujo objeto de investigação emerja de seu próprio 
cotidiano escolar. 

Para exemplificar algumas experiências teórico-práticas de pes-
quisas sobre a inclusão do aluno com necessidade educacional especial, 
objetivando o seu letramento em salas de aulas de escolas regulares de 
educação básica, em Goiás, a seguir são apresentadas três dissertações 
desenvolvidas por mestrandas do Programa. 
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Inclusão escolar e letramento

De forma geral, estas três investigações: “O Trabalho Colabo-
rativo do Intérprete de Libras no Ensino de Português para Surdos 
na Escola Regular de Educação Básica”, “Formação Colaborativa na 
Perspectiva Sócio-Histórico-Cultural: a dialética da inclusão escolar” 
e “Formação de Professores em AEE: experiência de um curso virtual 
colaborativo no município de Goiânia” objetivaram atender ao Estatu-
to da Pessoa com Deficiência, embasado nas Diretrizes Nacionais para 
a Educação Especial na Educação Básica, em sua Resolução CNE/CEB 
nº 2/2011, Artigo 3º:

Por educação especial, modalidade da educação escolar, 
entende-se um processo educacional definido por uma 
proposta pedagógica que assegure recursos e serviços edu-
cacionais especiais, organizados institucionalmente para 
apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, 
substituir os serviços educacionais comuns, de modo a ga-
rantir a educação escolar e promover o desenvolvimento 
das potencialidades dos educandos que apresentam neces-
sidades educacionais especiais, em todas as etapas e moda-
lidades da educação básica.

Como descrito, esse dispositivo constitucional garante a todos, 
independentemente de raça, credo, cor, idade e gênero, com limita-
ções físicas, neurológicas e psicológicas, ou não, o direito à educação 
e a acessibilidade à escola, preenchendo de forma tácita os requisitos 
da inclusão. Ainda, alega que é por meio da educação de qualidade 
para todos que muitos poderão superar barreiras sociais, desenvolver 
suas capacidades físicas e intelectuais, fazer boas escolhas na vida, bem 
como ter bons trabalhos e, consequentemente, uma melhor participa-
ção e integração na sociedade. 

Por isto, desde o planejamento, esses projetos de pesquisa bus-
caram identificar e reiterar a importância de se pensar propostas di-
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dático-metodológicas que pudessem contribuir com a melhoria da 
qualidade da formação cognitiva, intelectual e cultural de crianças e 
jovens, com e sem necessidades educacionais especiais, a partir do “le-
tramento” entendido não apenas como a entrada no mundo da escrita 
e da leitura de textos em língua portuguesa pelo domínio do sistema 
convencional do idioma, mas ainda e principalmente, no caso de alu-
nos em situação de deficiência, pelo desenvolvimento do uso desse sis-
tema em suas práticas sociais diárias e cotidianas. Em síntese, como 
esclarece Magda Soares no texto intitulado Letramento e Alfabetização: 
as muitas facetas, a proposta é que fossem tomados em conta os quatro 
aspectos da questão do letramento, em situações de inclusão escolar: 

[ ] Em primeiro lugar, a necessidade de reconhecimento da 
especificidade da alfabetização, entendida como processo 
de aquisição e apropriação do sistema da escrita, alfabético 
e ortográfico; em segundo lugar, e como decorrência, a im-
portância de que a alfabetização se desenvolva num contex-
to de letramento – entendido este, no que se refere à etapa 
inicial da aprendizagem da escrita, como a participação em 
eventos variados de leitura e de escrita, e o consequente de-
senvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita 
nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de ati-
tudes positivas em relação a essas práticas; em terceiro lu-
gar, o reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o 
letramento têm diferentes dimensões, ou facetas, a natureza 
de cada uma delas demanda uma metodologia diferente, 
de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige 
múltiplas metodologias, algumas caracterizadas por ensino 
direto, explícito e sistemático – particularmente a alfabeti-
zação, em suas diferentes facetas – outras caracterizadas por 
ensino incidental, indireto e subordinado a possibilidades 
e motivações das crianças; em quarto lugar, a necessidade 
de rever e reformular a formação dos professores das sé-
ries iniciais do ensino fundamental, de modo a torná-los 
capazes de enfrentar o grave e reiterado fracasso escolar na 
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aprendizagem inicial da língua escrita nas escolas brasilei-
ras. (Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/
n25a01.pdf. Acesso em 10 fev. 2015).

No Brasil, quando analisados os problemas que afetam o letra-
mento de alunos de educação básica, o que se verifica é que alguns, 
embotados pelos meios de comunicação de massa, pela falta de cultura 
de leitura em casa e/ou pelo desábito de dedicar algumas horas ao estu-
do, carecem de mediação pedagógica para que possam perceber a lei-
tura (literária e de outros gêneros discursivos) como uma experiência 
estética que mantém em exercício a língua como patrimônio coletivo. 
Sendo assim, coube a esses projetos que privilegiam o letramento pen-
sar em um currículo escolar orientado pela prática de leitura e escrita 
de gêneros discursivos que potencializem as capacidades cognitivas e 
intelectuais de seus aprendizes, promovendo seu acesso aos bens cul-
turais da sociedade letrada e garantindo sua permanência em um am-
biente educativo que provoque o desejo de buscar, de conhecer e de 
construir, autonomamente, o próprio saber. 

A partir da análise, interpretação e comparação de textos literá-
rios de diferentes gêneros e épocas, as professoras/pesquisadoras pu-
deram convidar o aluno-leitor a exercitar sua percepção e análise críti-
cas das estratégias discursivas utilizadas, para, a partir daí, estabelecer 
relações entre o que lê, sua realidade e posteriores produções textuais. 
Por meio da exploração do caráter estético da linguagem e da aproxi-
mação do aluno de uma expressão elaborada do idioma, seu espírito 
crítico em relação à vida pode ser aperfeiçoado e sua competência lin-
guística para ler e escrever foi aprimorada. É dizer que, enquanto pos-
sibilidade de diálogo com o mundo, as experiências contidas na leitura 
(literária e outras) passaram a ser compartilhadas, proporcionando aos 
educandos uma maior visão de si e de sua atuação no mundo, bem 
como uma melhor compreensão e uso do idioma adotado por uma 
cultura letrada. 
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Escolarização e práticas sociais 

O que motivou o interesse e a dedicação da mestranda que pes-
quisou “O Trabalho Colaborativo do Intérprete de Libras no Ensino 
de Português para Surdos na Escola Regular de Educação Básica” foi 
a convivência e o incômodo que vinha sentindo, como intérprete de 
Libras, devido aos frequentes fracassos dos alunos surdos na aprendi-
zagem da leitura e escrita do português em escolas regulares inclusivas. 
O foco central de sua discussão foi identificar aspectos do papel do 
intérprete de Libras em ações colaborativas, de forma que, ao final, 
pudesse mapear e experimentar alguns tipos de abordagens didático
-pedagógicas, de ações inclusivas e de socialização que corroborassem 
a flexibilização curricular, no ambiente escolar. 

Para tanto, observou a própria prática e a de alguns colegas, 
durante as aulas regulares e de recursos multifuncionais oferecidas a 
dois alunos surdos, utilizando como instrumentos de pesquisa uma 
entrevista, um teste avaliativo com palavras e figuras e a experimenta-
ção de algumas atividades preparadas cooperativamente por ela e esses 
docentes, psicopedagogos e orientadores de sala, à luz de seus estudos 
sobre o pensamento e a linguagem (VYGOTSKY, 2008), e os aspectos 
discursivos do processo de utilização dos gêneros textuais (BAKHTIN, 
1997), entre outros. 

Alguns fatores identificados foram: alunos surdos que chegam 
à escola sem saber ao menos uma primeira língua, a Brasileira de Si-
nais; a exigida, mas não efetivada adaptação curricular para atender 
às necessidades educativas do surdo; o desconhecimento de aspectos 
singulares da cultura surda, ou seja, de suas especificidades mentais 
e cognitivas; a não valorização de suas experiências vivenciadas fora 
da escola; o uso limitado da Libras no ambiente escolar e a conse-
quente falta de compreensão do processo de tradução e interpretação 
de uma língua para a outra. E, como forma de mediação, propôs a 
preparação de textos com inputs visuais (imagens coerentes com o 
conteúdo do texto), cujas temáticas tratavam do cotidiano do aluno 
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surdo, seus interesses e necessidades; o uso de estratégias compara-
tivas que envolviam estruturas gramaticais e contextos interlínguas, 
em que o significado e o sentido das palavras nos diversos contextos 
auxiliavam tanto no entendimento de seu uso como na memoriza-
ção correta de sua ortografia (exposição dialógica de experiências 
biculturais e bilíngues); o reforço datilológico seguido do sinal cor-
respondente, com o uso de figuras ou imagens visuais para auxiliar 
na explicação do conteúdo; construção de vídeos adaptados para Li-
bras, entre outros.

Ao final, a pesquisadora concluiu que a atuação profissional do 
intérprete de Libras na escola de educação básica vai muito além do 
mero ato de interpretar e traduzir conteúdos, explicações e exercícios 
para o aluno surdo em sala de aula, pois o contato e a interação coti-
diana entre eles, pela Libras e as trocas de experiências socioculturais 
advindas de seu uso, promovem laços afetivo-pedagógicos que poten-
cializam o desejo do aluno de integrar-se a esse ambiente educacional 
e à aprendizagem de conteúdos científicos que ele oferece. E, como 
fruto educacional final de sua investigação, a pesquisadora mantém 
aberto um fórum de discussão em um “Espaço Colaborativo Virtual 
Permanente” no site da Secretaria Municipal de Educação de Senador 
Canedo, cujo objetivo é possibilitar o debate e a troca de experiências 
continuadas entre os profissionais envolvidos no campo da inclusão e 
do letramento: intérpretes de Libras, professores regentes e de Atendi-
mento Educacional Especializado, psicopedagogos, fonoaudiólogos e 
demais interessados no tema.

Outro estudo que contempla a formação colaborativa e o letra-
mento de crianças em situação de deficiência na escolarização básica 
foi desenvolvido em Rialma, uma cidade do interior de Goiás. O ob-
jetivo central da pesquisa intitulada “Formação Colaborativa na Pers-
pectiva Sócio-Histórico-Cultural: a dialética da inclusão” foi discutir o 
processo de letramento de um grupo de crianças com e sem necessi-
dades educacionais especiais que, devido à situação nômade dos pais 
(assentados agrários, cortadores de cana e presidiários), nem sempre 
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conseguiam completar o ano letivo em uma mesma instituição escolar 
e, assim, chegavam ao primeiro ano do ensino fundamental em situa-
ção de deficiência e exclusão. 

O trajeto metodológico que a pesquisadora utilizou para chegar 
às últimas conclusões de seu trabalho constituiu-se de um Seminário 
de Capacitação organizado por ela e oferecido por especialistas a todas 
as professoras da SME; de um convite feito e aceito por seis professoras 
que se interessaram na composição de um Projeto de Formação Conti-
nuada idealizado e coordenado por ela durante o primeiro semestre le-
tivo de 2014; e posteriores atividades de observação, análise, avaliação 
e reorganização de atividades práticas planejadas e aplicadas na sala 
de aula de uma dessas seis professoras. Para problematizar a questão, a 
pesquisadora analisou alguns desses eventos escolares, tomando como 
referência teórica as formulações marxistas de Vygotsky (1997, 1997a, 
2008) sobre a formação social do pensamento e a de Bakhtin (1997) 
sobre a materialização discursiva da linguagem.

Em todos esses momentos, a pesquisadora se apropriou de 
estudos teóricos baseados em concepções pedagógicas críticas, com 
o intuito de repensar a própria prática e, assim, contribuir para que 
também as professoras sujeitos da pesquisa se sentissem motivadas a 
recorrer à leitura acadêmica na busca de uma nova forma de plane-
jamento pedagógico e de preparação de atividades de letramento co-
nectadas às necessidades educacionais especiais dos alunos. Em um 
movimento dialético de prática/teoria/prática, convidou suas colegas a 
participarem com ela de uma aprendizagem humana que, nas palavras 
de Libâneo (2012, p.41-42):

[ ] se caracteriza por mudanças qualitativas na relação en-
tre a pessoa e o mundo, pela mediação de instrumentos ou 
ferramentas culturais envolvendo a interação entre pessoas, 
culminando com a internalização de significados sociais, 
especialmente os saberes científicos, procedimentais e va-
lorativos.  [ ] Envolve a apropriação pelo indivíduo da expe-
riência social e histórica expressa nos conhecimentos e mo-
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dos de ação, o que, com a adequada orientação do ensino, 
leva ao desenvolvimento mental, afetivo e moral.

Não desconsiderando a “Matriz Curricular” organizada pela Se-
cretaria Municipal de Educação, a pesquisadora e suas colegas busca-
ram estratégias pedagógicas que privilegiassem a flexibilização de seus 
conteúdos programáticos.  Assim, tomaram como referência os “eixos 
temáticos” existentes na matriz e, sem interferir nas questões organi-
zacionais da escola, juntas pensaram e propuseram novas formas de 
trabalhá-los; isto é, no lugar das rotineiras atividades de ensino desen-
volvidas, juntas planejaram, criaram e desenvolveram atividades pro-
blematizadoras e contextualizadas, tomando como ponto de partida as 
necessidades sócio-cognitivas dos educandos e educandas que viviam 
em situação de deficiência e exclusão, na própria sala de aula da escola. 

Para isso, a pesquisadora e suas colegas consideraram o fato de 
que todo e qualquer grupo de alunos que ingressa na escola traz uma 
bagagem sociocultural que, quando reconhecida e valorizada, serve de 
referência para a apresentação e a exploração de conteúdos científicos 
veiculados em forma de saberes sistematizados. E, por meio de seus 
relatos orais em forma de memórias, anedotas e causos, de suas produ-
ções textuais em linguagens pictóricas, de suas brincadeiras e de outras 
práticas lúdicas pensadas pedagogicamente, trouxeram para suas vidas 
cotidianas, leituras e conhecimentos escolares formais, sem resquícios 
de certo pedantismo acadêmico.

Um último exemplo de pesquisas do PPGEEB/CEPAE/UFG 
que visam a práticas sociais de letramento e inclusão na Educação Bá-
sica foi a desenvolvida sob o título “Formação de Professores em AEE: 
experiência de um curso virtual colaborativo no município de Goi-
ânia”. A decisão da pesquisadora em oferecer e avaliar os resultados 
empíricos de um curso de formação continuada para professores de 
salas de recursos multifuncionais, na modalidade semipresencial, se 
deu após a coleta de dados primários na própria Secretaria Municipal 
de Educação de Goiânia, quando identificou a persistente preocupa-
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ção e angústia de diretores, coordenadores, professores e pais quanto à 
necessidade de maior qualidade na formação escolar científica de seus 
alunos / filhos com deficiência. O letramento em língua portuguesa e 
em outras manifestações da linguagem, por exemplo, não pareciam 
ser suficientes para garantir a real inserção desses alunos no mundo 
letrado. 

E diante da pergunta: Afinal, de quem é a responsabilidade do 
problema? Da escola, em geral? Dos professores, em específico?, o cur-
so por ela experimentado buscou responder à questão não apenas em 
termos teóricos, mas também práticos, trazendo para essa formação 
estudos relacionados à Defectología (Vygotsky, 1997), bem como pro-
postas pedagógicas pensadas, organizadas, desenvolvidas e avaliadas 
pelos próprios professores em suas vivências reais diárias em sala de 
aula. Para tanto, ela tomou como referência a literatura atual que pre-
conizava o interesse e a capacidade de grande parte dos deficientes em 
utilizar ferramentas informacionais para se comunicar e participar dos 
bens culturais dessa sociedade letrada. Assim, decidiu que esse Curso 
Piloto também privilegiaria a formação informacional dos professores, 
a fim de que pudessem utilizar os meios tecnológicos contemporâneos 
de forma educativa (PRETTO, 1996).

Assim, confiou na hipótese de que esta formação em serviço re-
verberaria nas práticas educativas desenvolvidas também por outros 
profissionais em salas de recursos multifuncionais, onde suas crianças, 
adolescentes e adultos em situações de deficiências recebiam acompa-
nhamento, no contra turno escolar. De fato, o plano de Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) prevê um conjunto de atividades de 
enfoque pedagógico, e não clínico, a serem desenvolvidas por esse pro-
fessor, em parceria e a partir de trocas de informação com o regente, 
em distinto período de tempo escolar. Na verdade, cabe ao professor 
da sala de recurso multifuncional elaborar um plano geral a partir do 
qual devem ser organizados os planos diários de atendimento. Este 
plano pode ter alterações sempre que for necessário, cabendo ao pro-
fessor reestruturá-lo, inserindo ou retirando as atividades e/ou recur-
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sos que não forem adequados para o momento. Para isto, as avaliações 
são processuais, verificando o desenvolvimento do aluno em diversos 
aspectos.

Para que isto fosse possível, a proposta foi desenvolvida na mo-
dalidade semipresencial, a partir da interação entre a tutora/pesqui-
sadora e professores, no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 
Os encontros presenciais periódicos (15 em 15 dias) foram desenvol-
vidos no laboratório de informática da Biblioteca Central da UFG, e 
a carga horária para as atividades a distância correspondeu a 60% do 
total de horas do curso, compreendendo estudos, leituras, atividades 
e discussões no ambiente virtual; e o restante das horas foi destinado 
às atividades previstas nos encontros presenciais, que privilegiaram a 
preparação, a exposição e a avaliação de atividades de letramento de-
senvolvidas pelas professoras sujeito de pesquisa, com a utilização de 
diferentes recursos midiáticos.

De fato, ao fim e ao cabo, a pesquisadora e as professoras par-
ticipantes puderam colher frutos em relação ao desenvolvimento do 
educando; à formação colaborativa em rede; à relação teoria e práti-
ca pedagógica e ao letramento em língua portuguesa; às abordagens 
metodológicas mais apropriadas para o desenvolvimento do educando 
em diversas áreas do conhecimento; e à construção e experimentação 
de diferentes estratégias que favorecem a aprendizagem, por meio da 
utilização de recursos informacionais.

Considerações finais

À visa de conclusão, seguem algumas palavras das próprias pes-
quisadoras, que expõem o relevante legado de experiências acadêmi-
cas que tomam todos os sujeitos – pais, alunos, professores e gestores 
- como atores do processo educativo investigativo: 

Dentre tantos achados relevantes e inspiradores, sem dúvida o 
que mais contribuição trouxe para minha profissionalização foi a cons-
tatação de que a escolarização de alunos especiais é imprescindível e 
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possível, mas que só acontece verdadeiramente quando há um traba-
lho colaborativo entre todos os participantes do processo educativo, ou 
seja, quando há troca de saberes entre alunos, professores e intérpretes. 
O contato cotidiano, devido a questões linguísticas comuns, permite 
ao intérprete ter um conhecimento mais aprofundado sobre o sujeito 
surdo, isto é, sobre sua forma de pensar, de como ele constrói o enten-
dimento dos fatos que acontecem ao seu redor, seu comportamento 
resultante das ações linguísticas inadequadas, da espontaneidade, das 
influências emocionais e hegemônicas que acontecem nos processos 
de aprendizagem, conhecimento de suas dificuldades, conhecimento 
de suas potencialidades, dentre outros. Também a troca de informa-
ções entre os profissionais envolvidos no processo de ensino e apren-
dizagem do aluno surdo é de suma importância, uma vez que cada 
profissional é especialista em determinada área de conhecimento, o 
que contribui para o entendimento de fatos mais amplos, reiterando, 
assim, a necessidade do trabalho colaborativo permanente (CARVA-
LHO, 2014).

Além de uma excelente oportunidade de autorreflexão e auto-
transformação, este trabalho teve  o sentido de suscitar em todas nós, 
educadoras, o entendimento de que o ensino escolar não pode acon-
tecer à revelia da cultura que constituiu a vida desses grupos de edu-
candos; pelo contrário, que devemos partir dessa mesma cultura, dos 
conhecimentos prévios dos educandos, da história de vida de cada um, 
dos conhecimentos já adquiridos por eles na própria escola ou no sen-
so-comum; que devemos valorizar todas as experiências sócio-históri-
cas presentes em sala, pois os alunos e alunas podem aprender juntos; 
que as relações interpessoais em sala de aula, se planejadas intencio-
nalmente, ajudam tanto a integrar e harmonizar a turma, quanto a fa-
vorecer que os próprios colegas possam ajudar a criar nos alunos com 
necessidades educacionais especiais boas zonas de desenvolvimento 
proximal, levando em conta o seu nível de desenvolvimento efetivo. 
(MIRANDA, 2015).

A prática que venho desenvolvendo como tutora há alguns anos 
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(de 2008 a 2015) foi o que mais me motivou a realizar esta pesquisa. 
Ao longo desse período, mais especificamente durante o curso de edu-
cação especial: “Formação Continuada para os Professores do Atendi-
mento Educacional Especializado”, em 2010 e 2013, e no acompanha-
mento do trabalho realizado na Sala de Recursos Multifuncionais, em 
2013, pude perceber que a maioria dos professores possuía dificulda-
des em organizar e construir o plano de AEE de acordo com as teo-
rias estudadas e de modo que as atividades potencializassem o nível de 
desenvolvimento do aluno. Notei, também, um descontentamento dos 
professores frente à realidade escolar, pois a articulação com os demais 
professores parecia impossível, dificultando a organização e constru-
ção dos recursos pedagógicos que ajudariam na aprendizagem do alu-
no. O que pude concluir é que embora a inclusão escolar de alunos 
com necessidades educacionais específicas fosse garantida por leis e 
decretos, e vários cursos de formação escolar vinham sendo ofertados, 
as preocupações e queixas persistiam e referiam-se à (in)eficácia dos 
cursos de formação ofertados, à (in)disposição do professor em reali-
zar mudanças de concepções e atitudes, e à (im)compreensão dos pais 
sobre o papel da escola. Talvez por isso, uma das experiências mais ri-
cas dessa investigação ocorreu já no final do processo, quando tivemos 
a presença de uma psicóloga que tem uma filha com deficiência, que 
se dispôs a socializar sua experiência como mãe de uma criança com 
necessidade educacional específica. Ela narrou a sua história de vida, 
a evolução de sua filha, o que faz para estimular seu desenvolvimento 
cognitivo, os recursos adaptados que ela própria construiu ao longo 
deste período e os atendimentos especializados que a filha recebeu no 
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER). 
Diante de sua exposição, todos nós nos demos conta do quanto a fa-
mília tem uma função primordial na vida da criança, pois desde o seu 
nascimento é esta interação com os adultos que assegura a sua sobre-
vivência, que viabiliza a sua mediação com o mundo, em geral, e o 
escolar, em específico. Os membros de sua família são, pois, os maiores 
responsáveis por apresentar a ela costumes, normas, objetos e hábitos 
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da cultura ao longo de sua história de vida. No final, agradecemos a 
presença da mãe e dissemos o quanto sentíamos mais motivados e for-
talecidos. Alguns, inclusive, se emocionaram com a história e com a 
forma como a mãe reage frente às dificuldades: um exemplo de educa-
dora guerreira que acredita no potencial do sujeito e que não desiste de 
seu desenvolvimento cognitivo nunca! Ao ver o crescimento real desta 
criança, percebemos o quanto a família pode influenciar e colaborar 
com a escola, na evolução cognitiva do aluno. Cada avanço é motivo 
de comemoração. Assim, além de demonstrar a importância da família 
nesse processo, esta aula deixou uma mensagem de que é imprescindí-
vel a busca por novas formas de trabalhar com o aluno, possibilitando 
novos caminhos para sua aprendizagem. Ou seja, tal como nos ensina 
Vygotsky, o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento! 
(VIEIRA, 2015)

Diante do exposto, fica evidenciada a relevância da continuida-
de de pesquisas que, como estas, consideram o coensino como forma 
de enfrentamento dos desafios postos à educação inclusiva, e cujos ob-
jetivos não se restringem à presença e à socialização do aluno com defi-
ciência, na escola regular, mas se ampliam em sua dimensão prioritária 
que é o desenvolvimento cognitivo do sujeito, a partir de sua inserção 
no mundo letrado e na apreensão e transformação dos conhecimentos 
científicos produzidos e veiculados pela/na sociedade contemporânea.
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As artes circenses na educação física 
escolar enquanto conteúdo da 

cultura corporal: suas contribuições 
para desenvolvimento da expressão 
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Introdução

O presente estudo é um resumo da dissertação de mestrado “As 
artes circenses na Educação Física escolar enquanto conteúdo 

da cultura corporal: suas contribuições para o desenvolvimento da 
expressão corporal e criatividade”, em fase final de escrita, do curso 
de Mestrado em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás – CE-
PAE/UFG.  O delineamento desse tema surge do interesse em apro-
fundar os conhecimentos sobre as artes circenses e a Educação Física a 
fim de mediar melhor o processo de ensino aprendizagem desses con-
teúdos da cultura corporal na escola. A partir dessas análises surgiu 
este projeto de pesquisa, cujo objeto busca a relação entre a Educação 
Física e as artes circenses no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnológica Goiás, campus Formosa.

Dentro dessa perspectiva surgiu o seguinte problema: de que 
forma as artes circenses podem contribuir para o desenvolvimento da 
criatividade e expressão corporal dos alunos nas aulas de Educação 
Física. O objetivo geral da pesquisa foi identificar de que forma as artes 

1 Mestre em Ensino na Educação Básica pelo CEPAE/ UFG. Professor de Educação Física do IFG. 
brunoformigaceft1@hotmail.com
2 Doutor em Educação pela UFBA. Professor de Educação física do CEPAE/UFG. halcir@yahoo.
com.br
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circenses podem contribuir para o desenvolvimento da criatividade e 
expressão corporal dos alunos nas aulas de Educação Física na escola, 
já os objetivos específicos foram: 1) Identificar e aprofundar os conhe-
cimentos sobre o histórico e as definições da Educação Física, fazen-
do relações com as artes circenses. 2) Apresentar as artes circenses, 
enquanto conteúdo da cultura corporal, que podem ser utilizadas em 
contraposição ao modelo hegemônico esportivo nas aulas de Educação 
Física. 3) Aprofundar os conhecimentos sobre metodologias de ensino, 
buscando aquelas que possam contribuir para o desenvolvimento da 
criatividade e expressão corporal dos alunos da educação básica.

Existem diversas formas de conceituar criatividade, mas a maio-
ria dos autores relaciona essa palavra ao novo, inventado, descoberto. 
Entretanto, não podemos simplesmente entender a criatividade como 
uma inspiração divina ou iluminação momentânea. Entendemo-la, no 
contexto específico da Educação Física, como fruto de muito trabalho, 
reflexão e diálogo mediador entre professor e aluno, pois ela também é 
conhecimento e contribui para que possamos internalizar os diferentes 
conteúdos da cultura corporal. 

É corrente no senso comum a idéia de que a criatividade 
é algo que nasce com o indivíduo, e de que os artistas, aos 
quais se atribui a qualidade de gênios criativos por excelên-
cia, distanciam-se da maioria da população por possuírem 
um “dom inato” para criar. Tal concepção baseia-se também 
na idéia de que criatividade é algo latente, algo que pode 
“brotar”, manifestar-se naturalmente, desde que o meio ofe-
reça condições favoráveis para tanto, como deixar a pessoa 
livre, deixá-la ser o que ela é (ZANELLA, ET ALLI, 2003, 
p.146).

Entendemos a expressão corporal como uma forma de se perce-
ber enquanto sujeito histórico que possui emoção e razao. Em suma, 
Pedrosa & Tavares (2009, p.199) diz:
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A expressão corporal é uma atividade organizada, dotada 
de objetivos que visam o desenvolvimento da sensibilida-
de, imaginação, criatividade e principalmente da comuni-
cação. Logo, fica explícito que a expressão corporal é uma 
linguagem, é um aprender sobre si mesmo; é usar a nossa 
própria máquina: o nosso corpo, para transmitirmos o que 
sentimos.

Podemos afirmar que as artes circenses colaboram para desen-
volvimento integral dos seus praticantes, pois eles valorizam a ludici-
dade, a subjetividade, a autonomia, a expressão corporal, a criativida-
de, entre outras variadas e ricas experiências socioculturais e moto-
ras. No entanto, para alcançar tais objetivos, os professores devem se 
posicionar de forma crítica e reflexiva, compreendendo bem a função 
Educação Física e defendendo sua legitimidade dentro do ambiente 
escolar, não apenas como sinônima de esportes, mas sim enquanto dis-
ciplina que estuda a cultura corporal a partir de jogos, lutas, ginástica, 
mímicas, artes circenses, entre outros.

Histórico da educação física e das artes circenses

Historicamente a Educação Física vem sendo influenciada pelas 
áreas biológicas e militares. Desde meados do século XIX – (SOARES, 
2004; COLETIVO DE AUTORES, 2009; DAOLIO, 2004; BRACHT... [ET 
ALII.], 2003) a Educação Física tem sido considerada como sinônimo de 
exercício físico, higiene, saúde e esportes, sendo que ela foi influenciada 
diretamente pelo desenvolvimento social, cultural, político e econômico. 
Dentro dessa lógica essa disciplina se adequou aos interesses capitalistas, 
utilizando de diferentes meios – mídia, marketing, relações mercadológi-
cas, enfim a indústria cultural no geral – objetivando o lucro como resul-
tado final. Dentro desse contexto podemos afirmar que ao longo dos anos 
a criatividade e a expressão corporal ficaram em segundo plano.

A expansão da Educação Física foi se consolidando de acordo 
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que o mercado foi se apropriando de suas possibilidades para 
gerar novas ações mercadológicas, sendo que, no contexto 
atual as idéias de saúde, estética, esporte e lazer estão muito 
difundidas como meios para que as pessoas tenham o que se 
tem chamado de “qualidade de vida” (NETO, 2009, p. 1020).

O surgimento das artes circenses perpassa milhares de anos, 
sendo considerada uma modalidade que sempre valorizou a criativi-
dade em oposição aos modelos (higienista, militares, ginástico, espor-
tivizados, entre outros) de educação física voltados para o rendimento 
e resultado. Já o circo, da forma que conhecemos, vem a se estruturar 
apenas a partir do final do século XVIII como “uma atividade que exer-
ce grande fascínio na sociedade européia do século XIX. Ali o corpo é o 
centro do espetáculo de todas as ‘variedades’ apresentadas pela multifa-
cetada atuação de seus artistas” (SOARES, 2002, p. 23). 

Nos escritos sobre a ginástica científica no século XIX en-
contra-se, de modo sistemático, a negação de elementos cê-
nicos, funambulesco, acrobáticos. Encontra-se, sobretudo, 
um retórica de recusa aos espetáculos próprios do mundo 
circense e das festas populares onde o corpo ocupa o lugar 
central (SOARES, 2002, p. 25). 

Assim, podemos perceber que a Educação Física veio, ao longo 
da história, sendo usada como prática voltada para a produtividade en-
quanto as artes circenses desde o seu surgimento buscaram contribuir no 
desenvolvimento da expressão corporal, criatividade, movimentos livres 
e que despertassem a alegria e o encantamento (DUPRAT & GALLAR-
DO, 2010; BORTOLETO 2010). “Desse modo, práticas corporais realiza-
das nas feiras, nos circos, onde palhaços, acrobatas, gigantes e anões des-
pertavam sentimentos ambíguos de maravilhamento e medo passam a ser 
observadas de perto pelas autoridades” (SOARES, 2002, p. 23). 

Mesmo com os avanços obtidos na seleção e aplicação de no-
vos conteúdos na escola, ainda percebemos um predomínio do ensino 
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dos esportes pelos professores de educação física nesses espaços. Betti 
(1999, p.25) diz que: “o esporte tornou-se, nas últimas décadas, o conte-
údo hegemônico das aulas de Educação Física, porém apenas algumas 
modalidades esportivas são eleitas pelos professores”. Pesquisas mos-
tram que as modalidades esportivas tradicionais: voleibol, basquete, 
handebol e futsal são hegemonicamente utilizados dentro da escola: 

Em pesquisa desenvolvida em oito escolas, públicas e par-
ticulares verifiquei que o conteúdo desenvolvido raramente 
ultrapassa a esfera esportiva; mais do que isto, restringe-se 
ao voleibol, basquetebol e futebol. Fato ainda mais alarman-
te foram as respostas dos alunos que, na maioria, afirmaram 
que gostariam de aprender outros conteúdos (BETTI, 1992, 
apud, BETTI, 1999, p. 25).

 Para Darido & Rosário (2005, p. 167-168): 

Os professores de Educação Física, ainda influenciados, so-
bretudo pela concepção esportivista, continuam restringin-
do os conteúdos das aulas aos esportes mais tradicionais, 
como, por exemplo, basquete, vôlei e futebol. Em muitos ca-
sos também, estes conteúdos são distribuídos sem nenhuma 
sistematização e são apresentados de forma desordenada ou 
aleatória, ou seja, estes são organizados ou seqüenciados sem 
critérios mais consistentes. Não bastasse este fato, é muito 
comum que estes conteúdos esportivos sejam transmitidos 
superficialmente, apenas na ótica do saber fazer.

A problemática não gira em torno da utilização dos esportes nas 
aulas de Educação Física, mas sim no uso exclusivo desse conteúdo e de 
forma repetitiva e sem reflexão por parte dos professores. Assim, os alu-
nos acabam por não encontrar sentidos/significados nas práticas corpo-
rais desportivas, ficando eles desestimulados para as aulas.  O problema 
relaciona-se também à forma pela qual o esporte tem sido trabalhado, 
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ou seja, num viés tradicional, pois com seu alto nível de regulamentação 
e orientação para o resultado, ele acaba por banir possibilidades criati-
vas, em nome do ensino meramente tecnicista do gesto (Kunz, 2006).

Baseando-se nas pesquisas de Betti (1999) e Darido & Rosario 
(2005), percebemos que os alunos têm interesse em aprender novos conte-
údos, assim existe a possibilidade para inserir as artes circenses, enquanto 
elemento da cultura corporal, no ambiente escolar. A partir de vivências, 
experimentações e práticas circenses, eles poderão compreender os senti-
dos e significados das artes circenses, não apenas como conhecimento de 
caráter pragmático, mas também que apresenta um contexto histórico e 
sociocultural que contribuirá na formação integral dos praticantes. 

A partir da utilização das vivências e experimentações de cada 
aluno entendemos que existe uma maior possibilidade de que as artes 
circenses possam ser compreendidas em seus sentidos e significados, 
possibilitando que todos participem integralmente do processo de en-
sino-aprendizagem desses conteúdos. 

As artes circenses e suas possibilidades em relação às principais ten-
dências da educação física

Buscaremos fazer possíveis relações das artes circenses com as 
principais abordagens da Educação Física: desenvolvimentista, cons-
trutivista, crítico emancipatória e crítico superadora (DAOLIO, 2010). 
Basearemos em Go Tani (1988), Freire (2005), Kunz (2006) e  Coletivo 
de Autores (2009), autores principais das tendências acima e  Bracht 
(1999), Darido (2001) e  Daolio (2010), autores que comentam essas 
obras, para alcançarmos esses objetivos.

Abordagem desenvolvimentista

Acredita-se que para a Educação Física atender às reais neces-
sidades dos alunos ela precisa compreender bem os aspectos do cres-
cimento, desenvolvimento e aprendizagem. A Educação Física assim 
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trataria do estudo e aplicação do movimento, propiciando condições 
para aprendizagem deste dentro de padrões sugeridos pelas fases de-
terminadas biologicamente (DAOLIO, 2004; DARIDO 2001). 

Seu objetivo inicial é propiciar às crianças as habilidades bási-
cas que possam facilitar futuramente a aquisição das habilidades mais 
complexas. Pode-se dizer que a ordem em que as atividades são domi-
nadas depende mais do fator maturacional, enquanto o grau e a velo-
cidade em que ocorre o domínio estão mais na dependência das expe-
riências e diferenças individuais. (TANI ET ALII, 1988). Sua propos-
ta não visa tratar especificamente da cultura, sendo esta considerada 
como elemento posterior ou secundário ao desenvolvimento biológico 
(DAOLIO, 2004).

A inserção das artes circenses dentro da escola utilizando da 
abordagem desenvolvimentista, só seria possível para as séries finais 
do ensino fundamental, após os alunos terem adquirido uma base mo-
tora melhor que venha a facilitar o seu desenvolvimento durante as au-
las com movimentos mais complexos. Assim, caberia às séries iniciais 
trabalhar as habilidades básicas a fim de contribuir para a apreensão 
dos alunos dos conteúdos que envolvam habilidades mais específicas e 
de maior expressão corporal (comunicação não verbal), como é o caso 
das artes circenses.

Abordagem construtivista

Essa proposta se opõe a abordagem desenvolvimentista ao não 
acreditar na existência de padrões de movimentos. Freire apud Daolio 
(2004, p. 23) diz: “... as diferenças sociais, étnicas e culturais das diver-
sas populações do mundo tornariam impossível qualquer padronização”. 
Assim, o autor da tendência prefere utilizar a expressão esquemas mo-
tores, que está relacionada a organizações de movimentos construídos 
pelos sujeitos.

Enfatiza-se também que a Educação Física teria por finalida-
de desenvolver as habilidades motoras através da utilização de jogos e 
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brinquedos: o aluno constrói o seu conhecimento a partir da interação 
com o meio e através da resolução de problemas, onde o jogo tem pa-
pel privilegiado como conteúdo e estratégia de ensino (FREIRE, 2005). 
Dentro dessa perspectiva o jogo e os brinquedos são considerados fa-
cilitadores do desenvolvimento. 

As artes circenses poderiam ser utilizadas nessa abordagem na 
medida em que levassem os alunos a construir e manipular seus pró-
prios brinquedos e jogos, possibilitando-os uma maior autonomia e 
estimulando cada vez mais a sua criatividade através das suas diver-
sas formas de expressão corporal. A construção desses materiais pos-
sibilitará a compreensão mais ampla dos elementos que influenciam 
na prática das atividades, dando novas possibilidades de construção 
para outros arranjos práticos que vierem a surgir, facilitando assim na 
manipulação desses brinquedos e contribuindo de forma efetiva no 
desenvolvimento da criatividade, autonomia, expressão corporal dos 
envolvidos nesse contexto. 

Abordagem crítico emancipatória 

A abordagem crítico emancipatória também busca romper com 
o modelo de Educação Física pautado no viés biologista, pois acredita 
que o ser humano é um todo indissociável. O ser humano que vive, 
percebe e sente, é o mesmo que também atua no mundo, interagindo 
com o meio e com os outros, podendo transformar seus sentidos e sig-
nificados e transformar a sociedade (BRACHT 1999, DAOLIO, 2004, 
DARIDO 2001).

Kunz (2006) acredita que os sujeitos podem buscar a solução 
dos problemas, que vão surgindo com as relações sociais, através de 
diálogos racionalmente orientados, que sua vez acabam por contribuir 
no desenvolvimento da ação comunicativa. Ou seja, busca-se uma 
problematização de determinada situação, a partir da conversa, essa 
é analisada e explicada em seus elementos constitutivos. Em seguida 
são apresentadas aos sujeitos envolvidos no ato comunicativo, as con-
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tradições que foram encontradas a partir das devidas reflexões reali-
zadas anteriormente. Acredita-se que após o esclarecimento sobre os 
elementos contraditórios, os envolvidos terão mais oportunidades de 
ter uma tomada de consciência, que é o primeiro elemento necessário 
para a superação da situação (não significando que os problemas serão 
solucionados). 

Ao se tentar inserir os conteúdos das artes circenses numa pers-
pectiva emancipatória, os professores deverão levar em conta que os 
alunos terão que se sentirem sujeitos do processo de ensino-aprendiza-
gem, buscando facilitar as experimentações das competências sociais, 
comunicativas e objetivas. “A constituição do processo de ensino pelas 
três categorias, trabalho, interação e linguagem, deve conduzir ao de-
senvolvimento da competência objetiva, social e comunicativa” (KUNZ, 
2006, p.40).

Espera-se que a partir dessa perspectiva os alunos possam, com 
a construção e manipulação dos objetos das artes circenses, experi-
mentar, apreender e construir diferentes formas de se expressarem 
corporalmente nas diversas atividades da cultura corporal que estão 
sendo construídas ao longo do tempo. Busca-se também possibilitar 
que os alunos, através da linguagem ou das suas representações cê-
nicas, manifestem o que aprenderam e experimentaram de variadas 
maneiras.

Abordagem crítico superadora

Essa abordagem destaca que os temas da cultura corporal (o 
jogo, o esporte, a ginástica e a dança), devem compor um programa 
de Educação Física, com os grandes problemas sociopolíticos atuais 
como: ecologia, papéis sexuais, saúde pública, relações sociais do tra-
balho, preconceito urbano, distribuição de renda, dívida externa e ou-
tros (COLETIVO DE AUTORES, 2009).

A Educação Física é então considerada como matéria escolar 
que busca:



294 Bruno Amaral Ramos, Alcir Horácio da Silva

Desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de 
formas de representação do mundo que o homem tem 
produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela ex-
pressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, 
esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, 
que podem ser identificados como formas de representação 
simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamen-
te criadas e culturalmente desenvolvidas (COLETIVO DE 
AUTORES, 2009, p. 39).

Dentro desse contexto, podemos dizer que as artes circenses 
podem ser usadas como conteúdos que contribuem na explicação da 
realidade para os alunos, onde se bem abordadas nas aulas, deverão 
levá-los a refletirem sobre as diversas práticas corporais que já experi-
mentaram, fazendo análises críticas sobre os objetivos de cada uma de-
las. Ou seja, com o tempo pedagogicamente necessário para as devidas 
reflexões sobre suas ações, observarão que as artes circenses são ativi-
dades que têm, entre outras características, a busca por movimentos 
livres que não valorizam a competição em contraposição do esporte, 
que além de pregar valores de disputa, sobrepujança, ainda busca o 
ensino cada vez mais técnico e tático, onde os alunos são considera-
dos atletas.  “O esporte determina dessa forma, o conteúdo de ensino da 
educação física, estabelecendo também novas relações entre professor e 
aluno, que passam da relação professor- instrutor para a de professor-
treinador e aluno-atleta” (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p.54). 

Os autores não visam assim, apenas o desenvolvimento bioló-
gico, pois as várias manifestações corporais humanas devem ser vistas 
como construções históricas da sociedade. Ao analisar o ser humano 
integral apenas por aspectos biológicos teríamos uma redução da sua 
complexidade, pois suas ações são, obrigatoriamente, constituídas de 
outros elementos fundantes, como sua história, sua sociedade, sua for-
mação psicológica, entre outros, que são percebidos enquanto o desen-
volvimento da luta de classes (DAOLIO 2004).
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Considerando como um dos papeis da Educação Física socia-
lizar de forma sistematizada, dosada e sequenciada os conhecimentos 
da cultura corporal, busca-se levar os alunos à compreensão de todo 
processo de desenvolvimento da nossa sociedade, a partir de nossos 
conteúdos específicos, demonstrando assim como as contradições so-
ciais ajudam a constituí-los. 

As artes circenses podem assim serem utilizadas como uma for-
ma de os alunos representarem simbolicamente suas ações, ou seja, 
com o auxílio desse conteúdo é possível desenvolver a criatividade e 
a noção de totalidade, ao levar os alunos a participarem de todo pro-
cesso de construção dos seus próprios materiais (malabares, rola rola 
entre outros), manipulando-os através de técnicas que poderão ser 
construídas individualmente e/ou coletivamente. Pode-se assim, tra-
zer novos sentidos e significados para as práticas corporais dos alunos 
dentro e fora do ambiente escolar. 

Metodologia

Este estudo se configura como uma pesquisa qualitativa, pois 
atende em grande parte às suas características: tem o ambiente natu-
ral como fonte direta dos dados; o pesquisador como instrumento-
chave; a pesquisa qualitativa é descritiva; há uma preocupação com o 
processo e não simplesmente com o produto; os dados são analisados 
indutivamente; e, por fim, o significado é a preocupação essencial na 
abordagem definida (TRIVIÑOS, 1987). 

A pesquisa-ação na escola ocorreu no 2° bimestre letivo, maio e 
junho, do ano de 2015 com os alunos da turma do 3° ano do curso técni-
co integrado de informática para internet do Instituto Federal de Goiás 
- Formosa. A fim de diagnosticar melhor a realidade escolar buscamos 
inicialmente fazer anotações sobre a estrutura, quantidade de alunos, se 
algum possui necessidade especial, entre outras questões que forem per-
tinentes durante as observações. A observação estruturada “(...) é usada 
na pesquisa qualitativa quando se deseja colocar em relevo a existência, a 
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possibilidade de existência, de algum ou alguns traços específicos do fenô-
meno que se estuda (...)” (TRIVIÑOS, 1987, p. 153). 

Entende por pesquisa ação uma intervenção na prática que 
mesmo tendendo a ser pragmática difere da pesquisa científica tradi-
cional por modificar o que está sendo pesquisado, sendo limitada pelo 
contexto e pela ética da prática (TRIPP, 2005). Para Engel (2000, p. 
181): “A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante engajada, em 
oposição à pesquisa tradicional, que é considerada como “independente”, 
“não-reativa” e “objetiva .”

Após a observação e diagnóstico inicial começamos a pesquisa
-ação. Foram realizadas 16 aulas, com dois encontros semanais e du-
ração de 1 h e 30 minutos, onde trabalhamos os seguintes conteúdos 
das artes circenses: malabares, cordas e “rola-rola”. Ao final de cada 
aula realizamos uma avaliação com a turma buscando perceber se: 1) 
os objetivos planejados foram alcançados, 2) a metodologia utilizada 
conseguiu fazer a turma participar de todo processo, 3) a partir da or-
ganização da aula os alunos conseguiram desenvolver sua criatividade 
e expressão corporal. 

Os instrumentos para coleta dos dados foram: observação es-
truturada, relatório das aulas e questionários. 

Resultados

Os dados já foram coletados e a pesquisa está em fase de conclu-
são. A partir da pesquisa-ação acompanhada dos relatórios das aulas 
podemos fazer alguns apontamentos:

a) Diagnosticamos inicialmente que os alunos apresentavam 
uma visão de Educação Física restrita, ou seja, como sinô-
nima de esporte e/ou recreação. Percebemos também que 
nenhum aluno havia vivenciado as artes circenses nas aulas 
de Educação Física. Concluímos que esse entendimento li-
mitado da Educação Física se deve às influências históricas e 
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socioculturais que a mesma tem sofrido. Vimos que ao lon-
go dos anos essa disciplina foi utilizada sob uma perspectiva 
militarista e médica, com uma supervalorização de alguns 
conteúdos: ginástica e esporte (CASTELLANI FILHO, 2010; 
BRACHT, 2009; MARINHO, 2004; COLETIVO DE AUTO-
RES, 2009).

b) Notamos que parte da turma estava com receio em viven-
ciar as artes circenses no início. Acreditamos que o fato do 
conteúdo ser novo e complexo contribuiu substancialmen-
te para aumentar as barreiras - psicológicas, motoras, entre 
outras - que dificultaram a participação efetiva dos alunos 
num primeiro momento. Porém, as dinâmicas em grupos, 
desafios e jogos circenses possibilitaram uma melhor troca 
de conhecimentos entre eles, onde percebemos que a turma 
era bastante participativa, unida e colaborativa. Ao final da 
aula vimos que estavam motivados e com boas expectativas 
para as próximas aulas.

c) Na medida em que as aulas foram se desenvolvendo nota-
mos que as disparidades motoras entre os alunos foram 
aumentando, ou seja, percebemos que enquanto alguns es-
tavam com bastante facilidade nos movimentos específicos 
dos conteúdos propostos outros apresentavam dificuldade 
em ações motoras simples. Decidimos então dividir a turma 
em pequenos grupos para que pudessem compartilhar suas 
técnicas construídas. Essa estratégia juntamente com a me-
diação dos conhecimentos por parte do professor contribuiu 
para a evolução da turma.

d) Durante o desenvolvimento das 16 aulas percebemos que os 
alunos no geral, internalizaram os movimentos básicos de 
todos os conteúdos desenvolvidos. Dentro dessa perspectiva 
é valido ressaltar algumas frases ditas nos círculos de diálo-
gos: “Nunca imaginei que fosse capaz de fazer malabarismo 
com bolinhas”, “Muito legal ter uma visão de Educação físi-



298 Bruno Amaral Ramos, Alcir Horácio da Silva

ca não apenas esportiva”, “Vou querer ensinar meus amigos 
e primos”. 

e) Dentro desse contexto entendemos que as artes circenses são 
capazes de romper com o paradigma esportivo tradicional 
que afligem as aulas de Educação Física, pois além de traze-
rem inovações para essa área do conhecimento elas também 
apresentam fatores históricos que poderá contribuir para 
aulas mais dinâmicas e transformadoras. Porém, esses con-
teúdos só possibilitarão mudanças concretas para a área caso 
sejam sistematizados e sequenciados de forma a não repro-
duzirem os seus movimentos específicos de forma mecânica 
e sem a devida reflexão (COLETIVO DE AUTORES, 2009; 
DARIDO, 2001, BRACHT, 2009; SOARES, 2002). 

 f) Os questionários ainda não foram analisados, porém a partir 
da análise deles em conjunto com os outros dados coletados, 
espera-se identificar de que forma as artes circenses podem 
contribuir para o desenvolvimento da criatividade e expressão 
corporal dos alunos nas aulas de Educação Física, possibili-
tando aos profissionais da área um melhor embasamento para 
trabalhar esses conteúdos da cultura corporal de forma crítica, 
reflexiva e que apresente mudanças concretas para os envolvi-
dos no processo de ensino aprendizagem no ambiente escolar.

Considerações finais

Todo processo educacional depende de tempo para alcançar 
resultados. Não há dúvidas que existirão conflitos, diferenças e li-
mitações para aplicação das artes circenses na escola, mas se houver 
planejamento coletivo e reflexão-ação-reflexão será possível incluir 
todos nas aulas de Educação Física. Assim, levaremos os alunos a en-
tenderem que as artes circenses são conteúdos da cultura corporal que 
foram construídos historicamente e que deverão ser estudados e com-
preendidos como elementos capazes de contribuírem na transforma-
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ção da sua realidade, ao desenvolverem sua expressão corporal, sua 
criatividade e participação dentro da sociedade como sujeito ativo. 

Vimos que historicamente a Educação Física vem sendo in-
fluenciada, principalmente, pelas áreas biológicas e esportivas, com 
uma supervalorização da estética, busca do corpo perfeito a todo cus-
to, competição, seleção dos melhores, entre outras características. Em 
contrapartida, por acreditarmos numa Educação Física para todos, 
sem distinção de gênero, raça, competência técnica, etc., defendemos 
a utilização das artes circenses no ambiente escolar, pois elas não apre-
sentam na sua essência características excludentes, competitivas, se-
letivas etc., podendo assim ser utilizadas como conteúdos que vêm a 
contribuir no desenvolvimento integral dos alunos. 

A partir dessas reflexões podemos afirmar que as artes circenses 
são conteúdos da cultura corporal com um alto potencial de transfor-
mação da Educação Física, podendo ser utilizadas como conteúdos al-
ternativos por possuírem na sua essência a liberdade de movimentos, a 
criatividade, a expressão corporal, características essas capazes de con-
tribuírem para o desenvolvimento de aulas mais inclusivas, sensíveis, 
críticas e reflexivas, ou seja, que sejam capazes de trazerem sentidos 
e significados condizentes com a realidade sociocultural dos alunos, 
não reproduzindo assim os interesses - exploração, lucro, dominação, 
valorização dos melhores, entre outros - da sociedade capitalista. 
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O cinema e as crianças: algumas 
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Introdução

Na produção cinematográfica de países distintos, encontramos 
filmes cujo protagonista principal é uma criança. Entretan-

to, como bem observou Truffaut (2005), há de se perguntar como 
a criança comparece e/ou mesmo que representações sobre ela são 
evocadas nesses filmes. É essa a discussão pretendida neste trabalho 
e, para o seu desenvolvimento, algumas análises fílmicas serão in-
cluídas, particularmente as produções E Buda desabou de vergonha 
(Hana Makhmalbaf, 2007), Bem- vindo à casa de bonecas (Todd So-
londz, 1995) e Um doce olhar (Semih Kaplanoglu, 2010). É importan-
te ressaltar que as reflexões que contribuem para esse debate fazem 
parte dos estudos e pesquisas vinculadas ao projeto de pesquisa Arte, 
Psicanálise e Educação: procedimentos estéticos no cinema e as vicis-
situdes da infância (UFG, PUC-Goiás, UEG, UnB/Brasil) e também 
ao Grupo de Estudos e Pesquisa: Educação, Infância, Arte e Psicanálise 
(GEPEIAP/CNPq).

A produção cinematográfica de países distintos sempre trouxe, 
em alguns de seus filmes, uma criança como protagonista principal, 
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com
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3 Pós doutora em Sociologia da Infância pela Universidade do Minho/ Portugal. Professora do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC de Goiás.  glacyy@terra.com.br
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explorando temáticas diversas. Podemos citar vários, como O garoto 
(Charles Chaplin, 1920, Estados Unidos), Brinquedo proibido (Réne 
Clément, 1952, França), O tambor (Günter Grass, 1979, Alemanha, 
França, Polônia e Iugoslávia) e Mutum (Sandra Kogut, 2007, Brasil e 
França). Entretanto, como bem observou Rosas (2014), o cinema con-
temporâneo mundial tem demonstrado bastante interesse pela pro-
dução de filmes dessa natureza e, nesse sentido, interessa perguntar: 
como a criança-protagonista comparece nessas produções? De que 
maneira ela se apresenta? É mais um elemento estético do cinema? 
Quais representações são construídas sobre a infância?

São essas questões que o presente trabalho objetiva discutir, 
tendo em vista sua vinculação ao projeto de pesquisa Arte, Psicaná-
lise e Educação: procedimentos estéticos no cinema e as vicissitudes da 
infância (UFG, PUC-Goiás, UEG, UnB/Brasil) e também ao Grupo de 
Estudos e Pesquisa Educação, Infância, Arte e Psicanálise (GEPEIAP/
CNPq). Nesses estudos, tentamos observar a emergência de buscar, em 
outras referências, principalmente no cinema, as novas possibilidades 
de colocar em cena outra criança cuja presença não esteja associada 
ao ideal definido pela contemporaneidade e contribuir nos processos 
educativos realizados na educação básica.

Atualmente, o discurso produzido sobre a criança está apoiado 
na psicologia e, como adverte Sauret (1998), no seu livro O infantil e 
a estrutura, ela, desde o seu surgimento, tem contribuído para a obje-
talização da criança. Assim, deixa de lado o processo de inserção no 
simbólico para dar visibilidade ao comportamento e/ou dispositivos 
inatistas. Lajonquière (2010) discute, também no livro Figuras do in-
fantil, essa objetalização da criança, ou melhor, discute como o dis-
curso contemporâneo sobre a criança e a infância tem como base um 
referencial psiconaturalista. Embora reconheça certa subjetividade na 
criança, esse discurso continua a reduzi-la a fases de desenvolvimento 
e a condições sociais diversas, tornando difícil o reconhecimento de 
que há uma implicação da linguagem que particulariza qualquer devir 
humano que se haveria de dar em um tempo de infância. O que esta-
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ria, então, implicado nesse tempo que poderíamos nomear também de 
veredas? 

Tempo de infância: angústia e existência

Na medida em que consideramos um tempo de infância para 
um devir humano, algumas questões comparecem para a reflexão acer-
ca da constituição do sujeito. Assim nos indagamos: como a linguagem 
singulariza a existência do sujeito? Como se constitui essa implicação 
da linguagem no desencadeamento da operação de angústia que cons-
titui um tempo de infância? 

De acordo com o campo de elaboração conceitual no qual nos 
apoiamos - a psicanálise -, essa operação é realizada por quem acolhe a 
criança inicialmente e a insere no campo da linguagem, nomeando-a e 
interpretando seus chamados. Ao receber os cuidados básicos, a crian-
ça é tomada como objeto de outro; ela, de certa forma, se submete aos 
desejos de quem a acolhe, cujo investimento se dá pela e na linguagem.

Entretanto, a linguagem tem limites, pois nem tudo pode ser 
simbolizado. Nesse sentido, há algo que fica de fora e que, no entan-
to, produz efeitos, constituindo uma estrutura subjetiva (inconsciente) 
que tem suas repercussões e que comanda as relações posteriores de 
um sujeito, seja com as pessoas, seja com o saber ou a cultura. Sem 
esse investimento, não se produzem marcas. É pelo Outro (registro em 
maiúscula, feito por Lacan, para ressaltar sua ideia de representante do 
tesouro significante) que uma possível existência se constitui.

No Seminário quatro, a relação de objeto, Lacan (1995) discute 
sobre esse acolhimento, dizendo da necessária fantasia invocante da 
mãe/agente cuidador, no sentido de ela interpretar, imaginariamente, 
o de que a criança precisa, supondo aí um sujeito. Para Lacan,

trata-se de que ela aprenda o seguinte: que ela traz prazer à 
mãe. Esta é uma das experiências fundamentais da crian-
ça, a de saber se sua presença requer, por menos que seja, 
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a presença que lhe é necessária, se ela mesma introduz o 
esclarecimento que faz com que sua presença esteja ali e a 
cerque, se ela mesma lhe traz uma satisfação de amor. Em 
suma, o ser amado, o geliebt wenden, é fundamental para a 
criança. Este é o fundo sobre o qual se exerce tudo o que se 
desenvolve entre a mãe e ela (1995, p. 229).

Vivenciando, inicialmente, essa dependência total e especular 
em relação ao seu cuidador, a criança – não sem conflito e angústia – 
precisa fazer o movimento de estabelecer outra posição em direção à 
sua subjetividade. Nesse mesmo seminário, Lacan comenta a pergunta 
fundamental que a criança deve se fazer: “o que queres? Che vuoi?” 
(LACAN, 1995, p. 172). Essa questão, segundo o psicanalista, é intro-
duzida junto aos porquês que as crianças formulam e que, em muitas 
ocasiões, provocam risos nos adultos.

Entretanto, esses questionamentos noticiam o enigma do desejo 
do Outro: afinal, o que quer ele desse lugar do eu? É em função dessa 
formulação que se pode desencadear o processo de angústia que cons-
titui um tempo de infância. Tempo de estruturação e de constituição 
subjetiva, que é vivido singularmente por cada criança de modo dialé-
tico em relação à identificação narcísica e ao desejo.

Lacan (2005), no Seminário dez: a angústia, retoma esse proces-
so de constituição do sujeito, apresentando sua leitura do caso Análise 
de uma fobia em um menino de cinco anos, analisado por Freud e publi-
cado em 1909. Segundo Lacan (2005), esse menino desenvolveu a fobia 
como uma forma de responder ao enigma de sua existência. Sabe-se, 
pelo relato detalhado de Freud, que as relações parentais estabelecidas 
estavam impedindo o menino de posicionar-se subjetivamente. Essa 
dificuldade era materializada nas perguntas que ele fazia a seus pais, 
nas brincadeiras e nos jogos realizados.

Essa discussão realizada por Lacan, aqui retomada de manei-
ra sintética, apresenta um modo de interpretar a infância como um 
tempo de angústia em que o traumático comparece, ou seja, quando a 
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criança precisa elaborar e responder sobre a sua posição diante do Ou-
tro. Esse tempo, como explica Roure (2014, p. 1056), “é o lugar do mais 
puro desamparo face ao amor, à demanda e ao gozo do Outro; ganhos 
e perdas, sonho e trauma”.

Alguns filmes dão notícia desse processo e, de certo modo, 
colaboram para não idealizar esse tempo como algo que se dá de 
forma natural e cronológica, apresentando a criança com seus dra-
mas, tentando se relacionar com os conflitos: separação, morte, 
sexualidade, enfim, com as vicissitudes que marcam a experiência 
humana. Como lembra Truffaut (2005, p.36), “nada é pequeno no 
que se refere à infância”.

Criança-protagonista: estratégia narrativa?

Começamos por retomar o estudo de Rosas (2014), intitulado 
A personagem infantil como estratégia narrativa no cinema latino-a-
mericano contemporâneo. A autora afirma que a criança-protagonista 
é uma estratégia narrativa que pode estabelecer um gênero de filme, 
particularmente o histórico. Ela cita, como exemplo, a filmografia bra-
sileira, chilena e argentina, cuja representação histórica, especialmente 
a da ditadura ocorrida nesses países, ganha “um novo sentido de ex-
pressão a partir do tratamento mais sutil dado à temática, ao utilizar 
uma criança-protagonista como agente motor da narrativa” (ROSAS, 
2014, p. 577).

Para defender seu ponto de vista, Rosas (2014) efetiva análises 
fílmicas das produções: Kamchatka (Marcelo Pyñeyro, 2002), Machu-
ca (Andrés Wood, 2004) e O ano em que meus pais saíram de férias 
(Cao Hamburguer, 2006), destacando o que têm em comum, isto é, 
que todos abordam o contexto sociopolítico de países em regime di-
tatorial sob a perspectiva de uma criança, a protagonista dos aconte-
cimentos narrados. Nos filmes analisados por Rosas (2014), as nar-
rativas se detêm mais no não dito, na perspectiva de explorar mais o 
interior dos personagens do que as suas ações, privilegiando recursos 
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como flashforward e flashback, que possibilitam centrar a narrativa na 
figura da protagonista.

Sua análise é bastante pertinente. Entretanto, queremos conside-
rar que, embora seu entendimento sinalize uma posição para a criança 
como uma estratégia narrativa, uma questão aí se pronuncia, qual seja: 
a de que o cinema, como toda arte em geral, aponta para além do que 
é representado. Para melhor dizer, os dispositivos fílmicos, como luz, 
câmera, planos, enredo, por exemplo, demonstram a capacidade do ci-
nema de suspender representações, quebrar e/ou criar outras e, ao dar 
voz à criança, assinalar um reconhecimento: o de que a criança, embo-
ra em estado de infância, pode testemunhar (com bastante franqueza 
e dor) a impotência do humano frente ao real, demonstrando mesmo 
um limite de significação e se constituindo como sujeito desejante.

Muitos diretores chegam a afirmar, como Truffaut (2005), que 
as crianças têm um senso de real que as impede de caírem no artificia-
lismo. Segundo ele:

deve-se fazer um filme de crianças com a colaboração das 
crianças, pois seu senso da verdade é infalível quando se 
trata das coisas naturais; numa cena de aula, por exemplo, 
eles sabem muito bem que o barulho das penas no tinteiro é 
primordial. Ao contrário dos atores profissionais, as crian-
ças não têm truques, não tentam se colocar vantajosamente 
em relação à lente, não sabem se têm um perfil melhor que 
outro, não usam de astúcia com um sentimento. Tudo que 
uma criança faz na tela curiosamente parece estar fazendo 
pela primeira vez. Esse duplo sentido, esse equilíbrio entre 
o fato singular e seu valor de símbolo genérico, torna em 
particular preciosa a película que registra jovens fisiono-
mias em transformação (TRUFFAUT, 2005, p. 37-38).

Tirar proveito dessa atitude das crianças, que revela sem más-
caras os dramas que constituem a experiência humana, parece ser o 
motivo principal da sua inclusão nos roteiros como protagonistas. De 
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modo geral, a experiência com o cinema deve considerar aquilo mes-
mo que a arte evidencia: o confronto do sujeito com a incompletude 
do simbólico, com o real impossível, e, por isso mesmo, fonte de estra-
nhamento, angústia e criação (ROURE, 2014).

Vale a pena destacar que, para além de um gozo estético ou de 
signos a serem decifrados, a experiência estética pode promover a con-
frontação de representações que alguém pode ter de si e do outro. É 
importante salientar essa potencialidade na especificidade do cinema 
com as crianças, realçando como os procedimentos fílmicos são orga-
nizados e selecionados tendo em vista o filme como um todo. Afinal, 
a luz, os planos, a montagem e os dispositivos narrativos não são ele-
mentos isolados.

Pensamos que filmes que trazem crianças como protagonistas 
provocam tais efeitos, principalmente se os dispositivos cinematográ-
ficos forem trabalhados esteticamente, configurando um funciona-
mento linguístico (metáfora e metonímia) via processo pars pro toto, 
conforme indica Roman Jakobson (2011) no seu texto Decadência do 
cinema? A esse respeito, ele diz:

a terminologia da cenarização, com seus planos médios, 
primeiros planos e primeiríssimos planos, é nesse sentido 
bastante instrutiva. O cinema trabalha com fragmentos de 
temas e com fragmentos de espaço e de tempo de diferentes 
grandezas, muda-lhes as proporções e entrelaça-os segun-
do a contiguidade ou segundo a similaridade e o contras-
te, isto é, segue o caminho da metonímia ou o da metáfora 
(JAKOBSON, 2011, p. 155).

Relacionando esse entendimento aos filmes que elegemos – E 
Buda desabou de vergonha (Hana Makhmalbaf, 2007), Bem- vindo à 
casa de bonecas (Todd Solondz, 1995) e Um doce olhar (Semih Kapla-
noglu, 2010) -, observamos que eles podem ser percebidos sob esse 
ponto de vista, vez que os dispositivos cinematográficos selecionados 
colaboram, simultaneamente, para construir o filme, ou seja, a luz, o 
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figurino, o plano, o cenário, a trilha sonora etc. geram várias possibili-
dades de leitura. 

Criança-protagonista: uma singularidade inquietante?

O filme E Buda desabou de vergonha (2007) caracteriza essa 
modalidade da criança-protagonista justamente por nos revelar o 
drama de Baktai (Nikbakht Noruz), menina que aparenta uns seis 
anos de idade, para encontrar o caminho de sua escola -  a sua reali-
dade é a de uma sociedade marcada pelos efeitos da guerra,  da des-
truição e da miséria. É um filme de Hana Makhmalbaf, integrante 
de uma família de cineastas iranianos: Mohsen Makhmalbaf, seu 
pai (cineasta, escritor, editor, ator e produtor de filmes iranianos), 
conhecido pelos filme Um instante de inocência (1996), O Silêncio 
(1998), Gabbeh (1996); e a irmã, Samira Makhmalbaf, também di-
retora de filmes como A Maçã (1998) e O quadro negro (2000). Por 
esse último filme, produzido aos seus 14 anos de idade na época 
(2007), essa jovem cineasta foi premiada em vários (mais de dez) 
festivais de cinema.. 

A proeza do filme está na forma como, pelos dispositivos estéti-
cos (luz, planos, trilha sonora etc.), Hana Makhmalbaf apresenta tanto 
o desabamento de Buda como a vergonha. Assim, há duas quedas: a 
primeira, nas cenas iniciais, a de Buda;  a segunda, nos últimos mo-
mentos, a da menina Baktai. Essa última produz um efeito de retroa-
ção à primeira com as seguintes indagações: seria essa queda de Baktai 
a vergonha de Buda? Estaria ali, na cena da criança estirada, a sua con-
dição final de destituição subjetiva ou um outro modo de resistência 
à lei imposta às mulheres e meninas pela política talibã, demonstrada 
por ela ao longo do caminho à escola? 

O início é marcado pelas cenas reais de destruição das estátuas 
de Bamiyan, gigantescos Budas bombardeados por tanques em março 
de 2001. Essas estátuas foram erguidas a 230km da capital do Afega-
nistão, Kabull, e eram reconhecidas pela UNESCO como patrimônios 
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da humanidade. Com mais de 1500 anos, uma delas foi construída em 
507, medindo 37 metros, e a outra, edificada em 554, 47 anos depois, 
alcançou 57 metros. A sua grandiosidade estava justamente na repre-
sentação dos valores de uma cultura, contribuindo ainda mais para o 
seu valor estético.

Assim, a forma como o roteiro é conduzido pela cineasta Hana 
Makhmalbaf  faz com que a criança-protagonista percorra um cami-
nho em direção à escola no rastro da poeira de destruição dessas está-
tuas, testemunhando os efeitos da guerra sobre as crianças, possibili-
tando refletir sobre o tempo da infância. 

O efeito de retardamento do percurso até a escola, através da 
alternância entre planos abertos, médios e primeiros planos, constitui 
uma temporalidade tal que permite à personagem se relacionar com os 
impedimentos, obstáculos que produzem desvios para a realização de 
seu desejo, o de aprender a ler e a escrever e a “contar histórias bonitas”. 
Esses impedimentos, representados em leis próprias às mulheres, bar-
ram os artifícios à beleza, tal como o batom, elemento importante na 
narrativa.  Além disso, não é facultado às mulheres e meninas o direito 
de estudar e, quando é, a escola fica do outro lado do rio. Para Baktai, 
justamente no meio do caminho há pedras, restos do desabamento das 
estátuas e lugar de efeitos da destruição, onde outras crianças realizam 
brincadeiras de guerra. 

Desse modo, nos indagamos: passar por esse desabamento é 
condição para que a menina chegue à escola? O que seriam, então, 
essas pedras no meio caminho? Tais perguntas são sugeridas pelo filme 
ao colocar, nas cenas iniciais, os registros da destruição das estátuas re-
alizada na época, para, logo em seguida, particularizar os efeitos dessa 
destruição em cenas da vida cotidiana, momentos habituais na vida de 
duas crianças: Baktai e Abbas. 

A partir do diálogo entre Baktai e Abbas (Abbas Alijonne), um 
menino, em decorrência de uma cena corriqueira entre vizinhos, se 
constituirá o caminho para a escola até o segundo desabamento, que 
ocorre no final do filme. Na reclamação pela leitura em voz alta de 
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Abbas, que atrapalha o sono da irmã-bebê de Baktai, se desenvolve 
um diálogo que constitui o desejo de estudar. Desde então, a menina 
fará trocas simbólicas no intuito de conseguir os objetos necessários 
para o estudo: o caderno e o lápis. Trocará ovos por pão, obterá dessa 
troca somente o caderno e, na falta do lápis, pegará o batom da mãe em 
substituição. Tudo na cadência temporal entre planos bem escolhidos 
pela diretora. 

O lugar de desabamento como cenário para brincadeiras, justa-
mente na metade do caminho e do filme, funciona como instância de 
articulação e circulação desses elementos de troca que comparecem nas 
cenas anteriores e posteriores. A brincadeira, que envolve perseguição 
e aprisionamento, também ganha destaque na construção narrativa do 
filme. Ela demonstra o quanto o universo infantil é construído pela 
experiência que os adultos dele promovem. As crianças atualizam nas 
brincadeiras o que percebem e vivem no cotidiano organizado pelo 
mundo adulto. Nessa cena em particular, há a mimetização dos atos de 
violência implicados na guerra assim como os de resistência. Repro-
duzem-se os valores de uma sociedade afetada pelos efeitos da intole-
rância, do machismo, da tirania e do preconceito. A convergência dos 
elementos anteriores e posteriores se dá pela repetição da destruição 
de Buda, representada na destruição parcial do caderno. Páginas são 
destacadas para se transformarem em aviõezinhos projetados em dire-
ção aos destroços, aos restos espalhados pelo chão. 

E quais seriam os momentos de resistência? Há de se relacionar 
dois considerados significativos. Um é a atitude da personagem pro-
tagonista quando os imitadores de talibãs cavam a sua cova para ali 
ser apedrejada, pois “se desviou do caminho de Deus” ao portar um 
batom. Ela metaforiza esse jogo de guerra e demonstra a sua resistên-
cia ao pular os círculos que foram desenhados por um dos meninos 
em volta de seu corpo. O menino faz isso uma vez e ela dá um passo e 
assim sucessivamente até se somarem três. Daí ela pula nesses círculos 
em um vaivém que lembra uma brincadeira bastante comum em nossa 
cultura, o Jogo da amarelinha. 
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O segundo é demonstrado na cena em que, novamente, o cader-
no sofre uma intervenção. Um senhor à beira do rio destaca uma folha 
e constrói um pequeno barco de papel - outro momento de poesia no 
filme. Ele guiará a menina através do curso do rio. 

Na cena da escola, momento em que Baktai participa de uma 
aula, o batom retoma a sua função de pintar o rosto, mais uma vez 
denunciando o seu desejo. Isso porque chegar à escola de meninas não 
implica realizá-lo, pois, até nesse lugar, o desejo de saber é barrado. 
Baktai é expulsa da sala pela professora para retornar à sua casa. Antes 
disso, entretanto, se encontra com Abbas e é interceptada pelos me-
ninos que ordenam que ela caia.  E ela, de novo, resiste por algum 
tempo. Mas cai, abatida. A música inicial contempla esse momento, 
retornando-nos ao início do filme, o da queda de Buda. Estaria nessa 
cena de destituição subjetiva a vergonha de Buda ou de todos nós?  O 
horror produzido pelas cenas iniciais é retomado, pois a cena final a 
ele remete. Por quê? Seria porque essa destituição subjetiva também 
nos remete ao traumático pensado pela psicanálise e estruturante da 
constituição do sujeito? Nesse efeito de retroação determinado pela 
cena final, não poderíamos refletir sobre os obstáculos apresentados 
à Baktai como a falta estruturante, constituída por esse traumático da 
constituição subjetiva em movimento? 

Assim, relacionamos outro filme, o Bem-Vindo à Casa de Bone-
cas (1995). É o segundo longa de Todd Solondz, um diretor emblemá-
tico do cinema independente americano dos anos de 1990, com uma 
filmografia marcada pela sátira à classe-média norte-americana. Nesse 
filme, a crítica gira em torno do ideal de beleza e a protagonista, Dawn 
Wiener (Heather Matarazzo), é uma adolescente que se encontra total-
mente fora dos padrões dessa beleza ideal: é feia, usa óculos e roupas 
espalhafatosas.  Na escola, onde faz a sétima série, seus colegas a cha-
mam de “lésbica” e de “cara de salsicha”.  Os professores a humilham e 
seus pais, especialmente sua mãe, Mrs. Wiener (Angela Pietropinto), 
demonstram uma preferência explícita pela irmã caçula Missy (Daria 
Kalinina). Ela é uma garotinha loira (visual Barbie), retratada no filme 
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como uma bailarina saltitante, sempre vestida de collant cor de rosa. 
Ao contrário, sua irmã Dawn é feia e sem atrativos e vive o drama de 
não apresentar o ideal de beleza do discurso social adotado pela famí-
lia, especialmente pela mãe. 

Mas se, de modo geral, esse filme pode ser pensado como uma 
crítica da adolescência na sociedade norte-americana, o recorte que 
apresentamos procura apreender, a partir de um dispositivo estético 
utilizados pelo diretor, o que de “impensável” e de “indizível” parece 
constituir essa experiência “limite”  vivida por Dawn Wiener. 

Nesse filme, com trilha sonora sob a responsabilidade de Jill Wi-
soff, podemos observar a importância da sonoplastia para retratar a 
experiência “angustiante” e o “horror” vivido por  Dawn face a uma 
sociedade, e de modo especial, a uma família cujos valores parecem se 
encontrar capturados por um ideal de  beleza  a ser perseguido.  

Sabemos que a sonoplastia abrange todas as formas sonoras - 
música, ruídos e fala - e recorre  à manipulação de registos de som, 
sendo responsável pela produção artificial dos efeitos sonoros que 
acompanham uma determinada ação. 

No filme, além do uso do figurino, o diretor utiliza-se da so-
noplastia como um importante elemento estilístico para apresentar e 
demarcar os lugares ocupados por Dawn e por Missy na escola e na 
família. Se a trilha sonora escolhida para Dawn, que se repetirá no 
decorrer do filme em diversas cenas, é de um ritmo frenético (agita-
do, rápido), será essa mesma sonoridade que permitirá ao espectador 
bordejar a angustiante experiência vivida por essa adolescente de se 
encontrar face ao mais absoluto desamparo. Segurando nas grades que 
cercam a escola, situada em posição centralizada, vemos no “olhar” e 
no “corpo” de Dawn o horror de ser “feia”. Já na trilha sonora escolhida 
para Missy, podemos observar seus saltitos de bailarina sob o som da 
Valsa em lá bemol maior, op. 69, de Frédéric Chopin.  

Para a psicanálise, ao nascer, a criança é imediatamente inscrita 
pelos pais numa cadeia de desejos na qual lhe é assegurado um deter-
minado lugar.  Cabe lembrar que esse lugar é desde sempre marcado 



313O cinema e as crianças: algumas cOnsiderações

por uma determinada montagem fantasmática apresentada tanto pelos 
pais como por aqueles que a rodeiam. Procurando ser mais explíci-
ta, as fantasias envolvidas — seja um filho inteligente, seja uma filha 
bela — não pertencem somente à mulher, mas igualmente ao homem e 
aos  membros da família em geral. Dessa forma, tanto o nascimento da 
criança como o lugar que lhe é destinado no mundo que  a acolhe  são  
presididos por uma multidão, que, convém ressaltar, é   determinada 
pelo Outro social. 

Cabe ainda salientar que o discurso parental é responsável por 
garantir a transmissão dos significantes fundamentais da filiação e da 
sexualidade, determinantes na inscrição do filho em uma cadeia sim-
bólica de filiação. Mesmo portando enunciados de base presentes no 
imaginário social, como esses supõem a implicação do sujeito com o 
filho, o discurso parental pode se encontrar  numa dimensão de ideal. 
Essa enunciação, ao se determinar pelos avatares da castração dos pais, 
particulariza a relação com o filho.  Além do mais, quando o sujeito pai 
ouve tal enunciado, essa escuta não se dá de forma global, mas sempre 
recortada, determinada pelo mal-entendido. E será justamente o que 
há de mal-entendido presentificando a divisão dos pais  que possibili-
tará  ao filho encontrar seu lugar de sujeito no desejo parental.  

A grande questão é quando pais e mães, como Mrs. Wiener, por 
exemplo, deixam-se capturar pelo discurso social de natureza anôni-
ma.  Eles acabam por comprometer a dimensão simbólica da materni-
dade/paternidade. Além do mais, tudo se complexifica na medida em 
que a imensa prevalência ou mesmo dominância apresentada pelo dis-
curso social produtor de enunciados, cujos sentidos esvaziam a família 
de sua dimensão simbólica, acaba por alienar o filho a esse mesmo 
discurso social. No caso da Dawn, mesmo impossibilitada de atender à 
demanda da mãe de ser uma filha bela, ela não encontra elementos que 
a possibilitem se desalienar dessa mesma demanda.        

É por isso tudo que, ao contrário do que poderíamos esperar 
no filme, Dawn Wiener não consegue romper com a discursividade de 
seus pais e não perderá a oportunidade para descontar e revidar sua 
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alienação, com a mesma discursividade, nos mais fracos, por exemplo, 
na irmãzinha e no único amigo gay.

Outro filme que também analisamos para refletir sobre o tempo 
de infância e criança-protagonista é Um doce olhar (Semih Kaplanaglu, 
2010). Ele narra a história de Yusuf (Bora Altas), um menino às vol-
tas com as vicissitudes de sua infância, vivendo sentimentos contradi-
tórios, tentando aprender a ler e a escrever, enfim, vivendo situações 
traumáticas. O filme desenvolve-se lentamente, com cenas contempla-
tivas e cadenciadas, além de quase nenhuma trilha sonora: apenas os 
sons naturais, como o barulho do vento batendo nas árvores, da água 
dos riachos e/ou da chuva nos telhados, e dos passos de Yusuf cami-
nhando em direção à escola e pela casa, para citar alguns recursos. 

Essa maneira de apresentar a história parece realçar o ritmo ló-
gico e não o cronológico de um tempo de infância. Tempo que parece 
parado, como a câmera que se movimenta pouco diante da imensidão 
colocada à nossa vista, como as árvores altas e as distâncias percorri-
das, procedimento que convoca essa sensação. Tempo também indefi-
nido, como parece ter sido a escolha do diretor em não marcar a déca-
da em que se passa a história. Entretanto, o tempo é fundamental para 
se compreender as particularidades de cada um, pois, como lembra 
Dolto (2005, p. 86), “a vida interior de cada criança é completamente 
diferente da de outra quanto ao modo como ela se estrutura conforme 
o que sente, percebe, e conforme as particularidades dos adultos que 
dela cuidam”.

Yusuf vive em uma região montanhosa com seu pai Yakup ( Er-
dal Besikçloglu), um apicultor, e sua mãe Zehra (Tulin Ozen), uma 
lavradora. Em idade escolar, frequenta a escola local e está aprendendo 
a ler e a escrever junto com outras crianças. Entretanto, está apresen-
tando dificuldades, não só em relação à leitura e à escrita como tam-
bém na interação com sua mãe e com seus colegas. A família mostra-
se bastante preocupada com sua dificuldade de aprendizagem e toma 
algumas iniciativas para tentar ajudá-lo: levá-lo ao líder espiritual, in-
centivá-lo a estudar, lembrá-lo sempre de seus deveres escolares e, ao 
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mesmo tempo, inseri-lo no cotidiano familiar, ao solicitar sua presença 
nos rituais habituais e corriqueiros. 

Vivendo um conjunto de sentimentos contraditórios, Yusuf ora 
trata a mãe com hostilidade, a ponto de recusar-se, por exemplo, a se-
guir sua orientação para tomar leite (cena que é retomada em outro 
momento do filme e que funciona como indicação de uma mudança 
do menino em relação à mãe), ora sofre por seus colegas caçoarem 
de sua dificuldade na leitura e na escrita, a ponto de fazer com que 
ele pegue o caderno de seu companheiro de carteira e o submeta ao 
exame do professor como se o exercício apresentado fosse ele mesmo 
quem tivesse feito. Essa sua atitude o faz sentir-se bastante culpado e, 
por isso, dá ao amigo um presente de muito valor afetivo: o barco de 
brinquedo que teria sido feito para ele por seu pai.

Ao mesmo tempo em que parece hostilizar sua mãe e seus cole-
gas, Yusuf mantém com seu pai um relacionamento de profundo afeto 
e cumplicidade. Na representação desses momentos, a câmera parece 
ficar parada, tentando captar essa afetividade construída no dia a dia, 
selecionando cenas em que o menino acompanha a preparação dos 
instrumentos de trabalho que o pai organiza ao sair para montar suas 
colmeias e colher o mel; ou apresenta Yusuf sentado no colo de seu pai, 
começando a contar-lhe o sonho que teve, quando o pai o interrompe e 
lhe diz que os sonhos são tão importantes que ‘não devem ser contados 
em voz alta, mas sussurrados’.

Vale observar a atuação dos atores ao mostrarem o vínculo forte 
entre o pai e o filho: são olhares doces, tão bem lembrados no título 
recebido em português, isto é, “um doce olhar”. Esse olhar doce mostra 
a identificação do filho com o pai e a relação de completude que os 
animava - e o close feito nessa cena realça seu valor.

Como mencionado, o estado de infância representado no 
filme apresenta o desenrolar de conflitos inconscientes e que são 
estruturantes, porque, como diz Dolto (2005, p. 159), referem-se à 
“angústia ligada em todo menino à renúncia, à realização do inces-
to, à sua adaptação aos imperativos da realidade, ao sofrimento, à 
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morte, assim como à aceitação da impotência humana nos adultos”. 
Trata-se, então, de pôr em evidência cenas que invocam detalhes, 
partes de um todo, trazendo elementos que insinuam essas expe-
riências: um olhar, os pés descalços, um copo de leite, um silêncio 
que diz sobre algo.

Considerações finais

São vários os recursos cinematográficos utilizados para convo-
car uma representação que aponta para uma incompletude do ser e 
da linguagem. São filmes assim, cujos protagonistas muitas vezes são 
crianças, que provocam esse tipo de experiência, ajudando a pôr em 
questão as representações e dando a ver “o quanto a língua faz falta”, 
como diz Lemos (2002).

Em relação à infância e à criança, o cinema tem ajudado a 
reconhecer e a valorizar esse acontecimento, cuja marca parece ser 
mesmo a da imprevisibilidade e singularidade. No grupo de pesquisa 
de que fazemos parte, citado no início deste artigo, essa é uma das 
contribuições do cinema para outras áreas, pois ajuda a colocar em 
questão as representações fixas e idealizantes sobre a criança e a in-
fância. 

A criança-protagonista, ao narrar um acontecimento bastan-
te singular, revela sua complexidade e representa os equívocos e as 
contradições que a linguagem, na sua alteridade, provoca. Os fatos 
produzem seus efeitos e, ao dizer sobre eles, representações são cons-
truídas, mas incompletas e não definitivas. As situações traumáticas 
deixam resíduos e apontam para um além da língua que a criança 
parece anunciar/enunciar. Ela, de certa forma, atualiza essa condição 
humana, que um adulto parece querer manter em sigilo e tenta mas-
carar. Não seria esse um dos motivos de o cinema colocar em cena 
uma criança? 
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Introdução

Este trabalho tem dois objetivos principais. O primeiro é apresen-
tar o relato de uma experiência de orientação realizado no ano de 

2015, como uma das atividades do PIBID (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência-Francês/CAPES/UFG) e o segundo é 
apresentar a análise resultante dessa orientação. 

Os alunos de licenciatura, com bolsa do PIBID, participam de 
atividades em escolas de Educação Básica com o intuito de iniciarem 
sua preparação para a docência, antes do início do estágio supervi-
sionado. Até recentemente, esses bolsistas tinham como função sele-
cionar e elaborar material didático, desenvolver atividades para sala 
de aula, atender individualmente alunos com dúvidas ou dificuldades 
em conteúdos específicos, aperfeiçoar as quatro habilidades (produção 
e compreensão oral e escrita) para o ensino de línguas estrangeiras, 
dentre outras. 

No entanto, a preparação para uma outra prática pedagógi-
ca surge a partir da crescente oferta de bolsas PIBIC-EM (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio): 
a orientação de projetos de pesquisa de alunos da Educação Básica. 

1. Aluna do 3º ano do Ensino Médio do CEPAE/UFG. Bolsista PIBIC-EM/UFG.  barbaraprm@
hotmail.com
2. Acadêmica de Licenciatura Letras-Francês/UFG. Bolsista PIBID/Francês/CAPES. 
duartedebora03@gmail.com
3. Doutora em Linguística pela UNICAMP. Professora de Língua Francesa do CEPAE/UFG.  
silvanamatiasfreire@gmail.com
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Esses alunos, para serem inseridos no campo da pesquisa, precisam 
contar com um professor orientador. A partir daí, surgiu a ideia de 
propor que a licencianda participante do PIBID oriente um bolsista 
PIBIC-EM. 

A experiência aqui relatada teve a duração de quatro meses, de 
abril a junho de 2015, com encontros presenciais quinzenais e orienta-
ções virtuais quando necessárias. O produto da pesquisa foi a realiza-
ção de um trabalho de literatura comparada entre duas obras escritas 
em língua francesa, Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry (1945) 
e L’étranger de Albert Camus (1942), destacando algumas diferenças e 
semelhanças. 

Os referenciais teóricos que fundamentam esta proposta são 
provenientes da corrente filosófica existencialista e da teoria literária, 
em especial os trabalhos de J.-P. Sartre (1946) e Roland Barthes (2004).

Desenvolvimento

O primeiro objetivo deste trabalho é apresentar a experiên-
cia de orientação realizada por uma bolsista do PIBID (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-Francês/CAPES/
UFG) sob a supervisão de uma professora de língua francesa do 
CEPAE (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/UFG). 
A bolsista orientou um trabalho de pesquisa de uma aluna deste 
Centro participante do PIBIC-EM (Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação Científica para o Ensino Médio) cujo plano de tra-
balho tem como título “Introdução à pesquisa em literatura de lín-
gua francesa”. O segundo objetivo é apresentar a análise resultante 
da comparação de duas obras literárias de língua francesa: Le Petit 
Prince de Antoine de Saint-Exupéry (1945) e L’étranger de Albert 
Camus (1942).

A experiência de orientação trouxe desafios para os três lados 
envolvidos: supervisora, orientadora e orientanda/pesquisadora. Uma 
vez que a área da pesquisa já estava decidida, literatura de língua fran-
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cesa, o primeiro desafio foi escolher o tema específico. A aluna pes-
quisadora manifestou, logo de início, seu desejo de trabalhar com o 
livro Le Petit Prince. A supervisora (professora do CEPAE) e a bolsista 
orientadora (PIBID-Letras) consideraram, porém, que tal livro traz 
questões que apontam sempre para uma lição de moral polarizada em 
que o bem e o mal não se confundem. Tais lições são transmitidas 
apenas de modo direto e transparente. Mas, por não querer deixar de 
lado a escolha da aluna pesquisadora, decidiram propor uma análise 
comparativa com um outro livro: L´étranger. Esse livro, além de ser 
linguisticamente adequado ao nível da aluna pesquisadora, foi escolhi-
do por ser literariamente mais complexo do que o livro Le Petit Prince 
e elaborado com uma narrativa ambígua que desafia o entendimento 
do leitor. 

Metodologia

 O trabalho que aqui desenvolvemos é um estudo comparado 
entre duas obras literárias em língua francesa. Para realizá-lo, encon-
tros entre a orientadora e a aluna pesquisadora ocorreram quinzenal-
mente, de modo presencial, ao longo do primeiro semestre de 2015, na 
Faculdade de Letras. As orientações virtuais foram realizadas quando 
necessárias. O e-mail foi utilizado como ferramenta de diálogo para a 
troca de experiências de escrita. O e-mail também foi utilizado para 
tirar dúvidas da orientadora junto à supervisora.

Antes dos encontros, foram marcadas leituras em torno das 
quais eram realizadas discussões e elaborados questionamentos. A 
orientadora e a aluna pesquisadora não chegaram, porém, a respondê
-los de modo conclusivo por isso pretendem continuar a pesquisa no 
segundo semestre de 2015.

Como embasamento teórico nos servimos de obras de estudos 
comparados em literatura (BARTHES, 2004) e obras cuja perspectiva 
filosófica se fundamenta no existencialismo (SARTRE, 1946). 
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Apresentação das obras

As duas obras escolhidas (Le Petit Prince – Antoine de Saint- 
Exupéry e L’Étranger – Albert Camus) foram lidas integralmente em 
francês. 

A história do livro Le Petit Prince começa pela rememoração 
do narrador de seu primeiro desenho realizado na infância. Trata-se 
de um elefante que foi engolido por uma jiboia. O narrador, quando 
criança, queria saber qual a interpretação dos adultos sobre o dese-
nho. As respostas obtidas, no entanto, acabaram frustrando o menino 
que as considerou sem nenhuma imaginação. No decorrer da história, 
o narrador-personagem, já adulto, se torna um piloto. Ao sobrevoar 
o deserto do Saara, seu avião sofre uma pane e cai. Sobrevivendo ao 
acidente e perdido no deserto, ele se depara com a figura do pequeno 
príncipe. Este momento representaria o encontro do próprio narrador 
com a sua infância, isto é, o retorno à sua essência, uma vez que este 
livro tem como eixo a ideia de que a verdadeira essência existe somente 
quando se é criança. 

O contato com o principezinho o faz refletir sobre a essenciali-
dade das pequenas coisas cotidianas, como por exemplo, o pôr do sol, 
a valorização das pessoas e dos amigos que cativamos ao longo da vida. 
Para transmitir tais ideias, o pequeno príncipe se serve de aventuras 
vividas por ele nas quais passa por vários planetas cujos moradores 
personificam sempre características mesquinhas do ser humano. Toda 
a narrativa é tecida por lições de moral que chamam sempre a atenção 
do leitor e lhe ensinam algo de muito essencial, como por exemplo:

Só as crianças sabem o que procuram, disse o principezi-
nho. Perdem o tempo com uma boneca de pano, e a boneca 
se torna muito importante, e choram quando a gente toma 
(EXUPÉRY, 1945, p. 74).

Ou ainda: “Eis o meu segredo. É muito simples: só se vê bem 
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com o coração. O essencial é invisível aos olhos” (EXUPÉRY, 1945, p. 
72).

A visão romântica criada por Exupéry da vida e da busca por 
uma essência primordial não é encontrada no livro de Albert Camus. 
L’Étranger conta a história do personagem Mersault. A narrativa co-
meça pelo enterro de sua mãe, situação que mais dá indícios de sua 
falta de moral, pois suas ações nesse momento são consideradas ex-
tremamente condenáveis, pois não se fuma, por exemplo, no enterro 
de uma mãe, o certo e humano seria chorar e lamentar o acontecido. 
Essas ações, no decorrer da narrativa, serão utilizadas contra ele em 
seu julgamento. 

Ao longo da história ele conhece Marie, sua namorada, e Ray-
mond, um agiota de personalidade duvidosa, que se torna responsável 
pelas grandes desgraças que lhe decorrem. Em dia de muito sol, ele-
mento perturbador e muito relevante na narrativa (como será desen-
volvido na análise dos livros), os três decidem ir à praia. Nesse momen-
to, acontece o ápice da história: Mersault atira em um árabe, inimigo 
de Raymond. Mersault é preso, julgado e condenado à pena de morte. 

Camus constrói uma narrativa que transforma o próprio leitor 
em estrangeiro, pois alheio às ações de Mersault que, inicialmente, jul-
gamos insensível, sem alma, em outros momentos da narrativa leva-
nos a questionar esse julgamento e até mesmo a moral validada pelo 
senso comum. Isto provoca um deslocamento que nos tira do lugar. 
Passamos justamente a criticar a ideia de essência e as regras morais, 
descentralizando as concepções de certo e errado.  Já não sabemos, 
pela indiferença de Mersault, se ele é quem está certo ou se somos nós 
que estamos errados, nem se é possível manter  uma visão maniqueísta 
e direta sobre os eventos. 

Mersault nos alerta sobre a estupidez que permeia nossas falsas 
regras morais, colocando em jogo as nossas convicções. Sempre, ao 
longo do livro, quanto mais absurdas e sem sentimento são suas ações, 
mais nos indagamos sobre a sua humanidade ou a falta dela. O silêncio 
do personagem mostra que não é preciso justificar nada, se não se tem 
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o que dizer não se obrigue a falar. Seu silêncio é desesperadamente 
verdadeiro, o que lhe permite não tecer nenhum tipo de mentira ao 
longo da narrativa. Apresentando, assim, uma crítica ao existencialis-
mo romântico de Exupéry. 

Análise comparativa das obras Le Petit Prince de Antoine de Sain-
t-Exupéry e L’étranger de Albert Camus

A presente pesquisa comparativa, aparentemente inadequada, 
tem como justificativa a seguinte afirmação feita por Roland Barthes 
em seu livro O Grau Zero da Escrita: 

Essas escritas são de fato diferentes, mas comparáveis, por-
que são produzidas por um movimento idêntico, que é a re-
flexão do escritor sobre o uso social de sua forma e a escolha 
que assume. (2004, p.14).

 
O passo seguinte para a realização desta pesquisa foi a definição 

da corrente filosófica existencialista como a linha teórica de pensa-
mento que seguimos para analisá-las.

O existencialismo, corrente filosófica que surgiu no século XX, 
postula que o pensamento filosófico começa com o ser humano, não 
meramente o sujeito pensante, mas suas ações, sentimentos e vivências 
de ser humano individual.

O indivíduo é caracterizado por sua atitude existencial que o faz 
pensar sobre sua situação de desorientação ou sensação de confusão 
em relação ao mundo, em busca de sentido para o que vê sem sentido 
e absurdo. 

Sartre, o maior nome dessa linha de pensamento, afirma que “o 
ser humano não deve medir suas ações por medo da posição divina, 
não existindo Deus, não há nada que pré-determine a natureza do ho-
mem” (1946, p. 112).

Nada justifica fazer o bem, desse modo, são compreensíveis as 
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ações de Mersault, personagem principal do livro L’Étranger, pois ele é 
um ser humano, mas não possui humanidade, não chora no enterro de 
sua mãe, e choca os costumes ocidentais que consideram esse compor-
tamento como desumano. Em seu julgamento, a suposta indiferença 
demonstrada durante o enterro de sua mãe foi decisiva para o veredito 
final:

O advogado de acusação perguntou-lhe se, ao menos, me 
vira chorar. Perez respondeu que não. O procurador disse 
por sua vez: ‘Os senhores jurados saberão formar a sua opi-
nião. (CAMUS, 1942, p. 64). 

No livro Analyse Critique – L’Étranger – Albert Camus, Pierre 
Louis Rey (1942) afirma que o existencialismo aparece com o “senti-
mento de absurdo”, uma “tábula rasa” e que a constituição de um sujei-
to se dá pelas experiências vividas.

Mersault representaria um símbolo negativo da natureza hu-
mana, pois não se adéqua aos padrões sociais de humanidade. Muito 
diferente é o pequeno príncipe que, em toda a história, tenta despertar 
no seu leitor um questionamento sobre as suas atitudes egoístas, que 
seja voltada para uma essência de humanidade, existente no homem 
somente na infância. A dedicatória já traz a ideia de essência infantil:

Eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa gran-
de já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças. 
(Mas poucas se lembram disso.) Corrijo, portanto, a dedica-
tória: A LEON WERTH, quando ele era pequenino. (EXU-
PÉRY, 1945, p. 5) 

De um lado, um personagem que assusta por ser desumano, de 
outro, um que alerta para o egoísmo e a busca de uma essência pura 
que ele define estar no olhar da criança inocente. Ao contrário de Mer-
sault, insensível, indiferente ao ‘outro’, o pequeno príncipe transborda 
sensibilidade e responsabilidade em relação ao ‘outro’.
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A apatia do personagem Mersault diante de fatos que o impli-
cam subjetivamente é um dos aspectos que mais causam estranhamen-
to no leitor de Camus como no fragmento em que responde à namo-
rada, Marie:

Perguntou-me depois se eu não gostava de uma mudança 
de vida. Respondi que nunca se muda de vida, que em to-
dos os casos, todas as vidas se equivaliam e que a minha, 
aqui, não me desagradava. Mostrou um ar descontente, 
disse que eu respondia sempre à margem das questões, e 
que não tinha ambição, o que para os negócios era desas-
troso. Voltei para o meu trabalho. Teria preferido não a 
descontentar, mas não via razão nenhuma para modificar 
a minha vida. Pensando bem, não era infeliz. Quando era 
estudante, alimentara muitas ambições desse gênero. Mas 
quando abandonei os estudos, compreendi muito depressa 
que essas coisas não tinham verdadeira importância. Maria 
veio buscar-me à noite e perguntou-me se eu queria casar 
com ela. Respondi que tanto me fazia, mas que se ela de fato 
queria casar, estava bem. (CAMUS, 1942. p. 30). 

Efeito contrário é causado ao leitor de Exupéry, que ao se ver 
afrontado por suas atitudes apontadas como egoístas, logo se dá conta 
de que tem que mudar o modo de dar valor às coisas consideradas pelo 
pequeno príncipe como ‘essenciais’. Exemplo disso encontra-se no di-
álogo do principezinho com a raposa: 

Que quer dizer “cativar”? - É uma coisa muito esquecida, 
disse a raposa. Significa “criar laços”. - Criar laços? Exata-
mente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um 
garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu 
não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessi-
dade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 
cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos 
necessidade um do outro. Serás para mim o único no mun-
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do. E eu serei para ti única no mundo... (EXUPÉRY, 1945, 
p. 72).

Existem também aspectos semelhantes entre as duas obras. O 
primeiro deles é por serem classificadas como existencialistas, pois 
ambas questionam, cada uma a seu modo, a existência humana. 

Quanto ao sistema narrativo, elas também se assemelham. Am-
bas as narrativas se constroem pela rememoração dos narradores/per-
sonagens a partir de dois eventos: a narrativa do personagem Mersault 
inicia no dia da morte de sua mãe e a do aviador no dia da queda de 
seu avião no deserto.

As histórias dos dois livros se passam no norte do Continente 
Africano, sendo o sol um elemento marcante da narrativa:

Sabia que era estúpido, que não me iria desembaraçar do 
sol, simplesmente por dar um passo em frente (...) o Ára-
be tirou a navalha da algibeira e mostrou-ma ao sol. A luz 
refletiu-se no aço e era como uma longa lâmina faiscante 
que me atingisse a testa (...) Os meus olhos ficaram cegos, 
por detrás desta cortina de lágrimas e de sal. Sentia apenas 
as pancadas do sol na testa e, indistintamente, a espada de 
fogo brotou da navalha, sempre diante de mim (...) Foi en-
tão que tudo vacilou (...) Todo o meu ser se retesou e crispei 
a mão que segurava o revólver. O gatilho cedeu, toquei na 
superfície lisa da coronha e foi aí, com um barulho ao mes-
mo tempo seco e ensurdecedor, que tudo principiou. Sacudi 
o suor e o sol. Compreendi que destruíra o equilíbrio do dia 
(...) (CAMUS, 1942, p. 94-5).

Assim eu comecei a compreender, pouco a pouco, meu 
pequeno principezinho, a tua vidinha melancólica. Muito 
tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr-do-
sol. (EXUPÉRY, 1945, p. 26) 
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Por fim, podemos aproximar o contexto histórico das obras. 
Ambos foram escritos sob o efeito da Segunda Grande Guerra. Este 
fator influenciou no investimento de uma literatura existencialista em 
que se buscava um sentido para a existência humana, tão fragilizada 
em virtude dos horrores da guerra.

Como resultado das análises realizadas, surgiram novos ques-
tionamentos: o homem tem uma essência? E se essa essência de fato 
existe, não é justamente o que Mersault recusa? Se há de fato uma es-
sência que é inerente ao homem, ela só se dá pela bondade, pelo amor, 
por uma origem divina, metafísica? A respeito do comportamento de 
Mersault, questionamo-nos: se é essa a ‘essência’ do homem, então esse 
homem não possui humanidade? O que o tornaria homem seria só a 
remissão a um deus?

Considerações finais

A experiência em orientar foi muito proveitosa, assim como 
surpreendente. Orientar é desconcertante quando ainda se é orien-
tando, situação que propõe um desafio tanto para quem orienta como 
para quem é orientado, pois é necessário realizar estudos anteriores 
aos encontros e criar mecanismos para dar coordenadas ao pesquisa-
dor, o que instiga ainda mais a pesquisa. 

Apesar de ter tido muitas dificuldades no período da orientação 
em relação aos encontros e atrasos nas leituras, ao final os resultados 
foram proveitosos e abriram novas perspectivas para continuar a reali-
zar pesquisas e orientar outras.  

Ao longo da pesquisa, alguns aspectos foram refutados e novos 
questionamentos e perspectivas para analisar as obras foram surgin-
do. Conseguimos ao final constatar que as duas obras dialogam e se 
complementam, pois abordam de forma diferente dois modos de exis-
tencialismo. Ambas trazem aspectos para análise das ações humanas, 
servindo como reflexão, tais como: se há o bem e o mal, o que é o bem, 
o que é o mal,
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como tais polarizações são consideradas pelas correntes filosófi-
cas e pelas instituições sociais. 

Ao fim do trabalho, pudemos concluir ainda que tudo depende 
do seu posicionamento em relação ao mundo e ao ser humano. Tais 
questionamentos só fazem sentido diante dessa existência. Após nos-
sas análises, nos posicionamos como críticos em relação à existência 
de uma essência que acreditamos não existir. Não existe, a priori, um 
sentido para a vida, o sentido é construído em cada experiência vivida.
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O discurso do professor na sala de 
aula e identidades discentes

Luzia Rodrigues da Silva1

Rosymari de Souza Oliveira2 

Introdução

Trata o presente trabalho de um projeto de investigação em que 
propomos analisar o discurso do professor, mediado por textos, 

e suas implicações na construção das identidades discentes. Para tal, 
estão sendo verificados os eventos de letramento de uma sala de aula, 
tendo como sujeitos do estudo 28 alunos do 5º ano do Ensino Funda-
mental de uma escola Municipal de Goiânia e duas professoras: a de 
Língua Portuguesa e a de História. O principal objetivo é investigar, 
compreender e revelar os sentidos e significados produzidos pelo dis-
curso do professor, em sua prática docente, e seus efeitos na formação 
de sujeitos autônomos intelectualmente, averiguando se a ideologia do 
professor está presente nas produções textuais dos alunos. É de interes-
se também avaliar como as interações verbais suscitadas nos eventos 
de letramento indicam presença ou ausência de criticidade nos discen-
tes. Refletindo sobre essa prática emancipatória é que buscamos prin-
cipalmente no caráter sócio-interacionista da linguagem (BAKHTIN, 
1997), na análise de discurso (FAIRCLOUGH, 2001), e nos estudos 
do letramento (STREET, 2014) fundamentar nossa investigação sobre 
o discurso da sala de aula e o papel do professor na construção de um 
sujeito mais centrado e crítico, que tenha a possibilidade de compre-
ender o mundo no qual está inserido, refletir sobre as diferentes vozes 

1 Doutora em Linguística pela UnB. Professora de Língua Portuguesa do CEPAE / UFG.  luzro7@
yahoo.com.br
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Ensino na Educação Básica do CEPAE/ UFG. 
Professora de Ciclo II da Rede Municipal de Educação de Goiânia. mari-rosy@hotmail.com
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que constituem a sociedade e agir conscientemente em busca de justiça 
e equidade. A metodologia é uma combinação da pesquisa de campo 
de natureza etnográfica qualitativa, por permitir a descrição de vivên-
cias contextualizadas (SANTOS, 1997), e a análise de discurso críti-
ca (ADC), por possibilitar uma abordagem adequada à análise desses 
processos sociais. A priori, foram realizadas entrevistas com os alunos 
e gravadas duas aulas de Português e duas de História que estão sendo 
transcritas para compor o corpus a ser analisado, em consonância com 
o referencial teórico adotado.

Estamos desenvolvendo uma pesquisa no Programa de Pós-
Graduação do curso de Mestrado em Ensino na Educação Básica do 
Centro de Ensino e Pesquisa aplicada à Educação-CEPAE, da Univer-
sidade Federal de Goiás, na linha de pesquisa “Concepções teórico-
metodológicas e práticas docentes”, na Área de Língua Portuguesa. O 
projeto tem por base as seguintes questões de pesquisa: o discurso do 
professor influencia na construção da identidade dos alunos? Quais os 
efeitos do estudo dos textos  na sala de aula e da mediação do professor 
no desenvolvimento crítico dos alunos? É possível verificar essa influ-
ência nas produções textuais? 

Temos como principal objetivo investigar, compreender e reve-
lar os sentidos e significados produzidos pelo discurso do professor, 
em sua prática docente, e suas implicações na formação dos sujeitos, 
identificando como as interações verbais instauradas nos eventos de 
letramento podem afetar a construção identitária dos alunos, especial-
mente no que se refere ao seu potencial crítico, bem como à sua auto-
nomia intelectual. 

Escrever sobre linguagem, identidade e prática de letramento é 
algo muito complexo apesar da extensa literatura produzida a respeito. 
Ainda assim, é o foco deste estudo por entender que esta temática não 
foi esgotada, em virtude das controvérsias metodológicas e conceituais 
presentes, reconhecendo sua importância na formação  dos professo-
res que atuam nas séries iniciais da educação básica, base da pirâmide 
do conhecimento escolarizado.
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A articulação, portanto, desse tripé, linguagem, identidade e 
prática de letramento, nos leva a refletir sobre a prática dentro dos mu-
ros da escola e as relações que ali são tecidas, por conceber que esse 
espaço é o da interação entre diferentes sujeitos e identidades. Trilhar 
esse caminho é mergulhar num oceano de vozes constituídas por di-
ferentes interesses e ideologias em que os mais experientes medeiam o 
conhecimento dos neófitos. 

Nesse viés, a linguagem constitui um dos temas que desafiam 
educadores e pensadores do nosso tempo. Defendemos aqui que 
a apropriação dela em seu caráter dialógico e sua prática discursiva 
empodera o sujeito dando-lhe voz e fundamentando sua atuação na 
sociedade a qual está inserido. É dessa forma que o discurso se mate-
rializa. Consequentemente, a sala de aula é o palco onde ele ocorre e, 
nessa dialogia, sujeitos ativos e responsivos vão tendo a oportunidade 
de se construírem porque a vida é essencialmente dialógica (BAKH-
TIN, 1997).

Por fim, vale ressaltar que buscamos principalmente no cará-
ter sócio-interacionista da linguagem (BAKHTIN, 1997), na análi-
se de discurso (FAIRCLOUGH, 2001), e nos estudos do letramento 
(STREET, 2014) fundamentar nossa investigação sobre o discurso 
da sala de aula e o papel do professor na construção de um sujeito 
mais centrado e crítico, que tenha a possibilidade de compreender 
o mundo no qual está inserido, refletir sobre as diferentes vozes que 
constituem a sociedade e agir conscientemente em busca de justiça 
e equidade. 

Quanto à metodologia, optamos pela combinação da pesquisa 
de campo de natureza etnográfica qualitativa, por permitir a descrição 
de vivências contextualizadas (SANTOS, 1997), e a análise de discur-
so crítica (ADC), conforme os pressupostos de Fairclough (2001), por 
possibilitar uma abordagem adequada à análise desses processos so-
ciais.
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Linguagem e interação

Compreendendo que o discurso de sala de aula é construído no 
jogo de vozes, no qual a voz do professor se apresenta como a voz que 
orienta o aluno, o princípio da dialogicidade da linguagem e dos su-
jeitos, tal como proposto por Bakhtin (1995), é a base da reflexão aqui 
pretendida.

Segundo a concepção dialógica de Bakhtin (1995), a linguagem 
remete à interação social. Ela é lugar de atividade e não apenas vista 
como forma ou sistema, por isso está em constante transformação. É 
viva, dinâmica e autônoma, possui caráter discursivo, dialógico e po-
lifônico. Ainda como afirma esse autor: “a língua vive e evolui histori-
camente na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico 
abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos falan-
tes” (BAKHTIN, 1995, p. 127).

Assim, a linguagem vista como prática social é apontada como 
discurso, o que implica aspectos extralinguísticos para compreender 
seus sentidos: contexto histórico, social, político e ideológico. Para 
Bakhtin (1997), não cabe mais abordar a linguagem com foco apenas 
na língua e sua abstração, pois é através da linguagem que as pessoas 
se interagem no mundo. Os enunciados são produzidos num contexto 
específico, em que o locutor e interlocutor participam de um jogo de 
imagens que vão tecendo significados, produzindo uma efetiva comu-
nicação. A língua penetra na vida através dos enunciados concretos 
que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a 
vida penetra na língua (BAKHTIN, 1997, p. 282).

O homem é essencialmente linguagem. Ela dá poder e possibi-
lita a apropriação das coisas do mundo. É por ela que o ser humano se 
revela e se objetiva. Nasce da necessidade humana de comunicação, 
de se fazer compreendido. Possui uma natureza dialógica, do mesmo 
modo que utilizamos a linguagem em relação ao outro, ele também a 
utiliza em relação a nós. Isso significa dizer que o discurso é constru-
ído graças a um diálogo existente entre diversas vozes. E nesse diálo-
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go, as pessoas não trocam apenas palavras, elas alteram enunciados. 
Segundo Bakhtin (1995, p. 125), “a verdadeira substância da língua [é 
constituída] pelo fenômeno social da interação verbal, realizada atra-
vés da enunciação ou das enunciações”. Qualquer enunciado, seja oral 
ou escrito, precisa ser produzido por um sujeito, por uma voz: “uma 
elocução, falada ou escrita, é sempre expressa de um ponto de vista, 
o qual, para Bakhtin, é um processo mais do que uma localização” 
(CLARK E HOLQUIST, 1998, p. 37). 

Dessa maneira, o discurso se materializa. Para Bakhtin (1995), 
o discurso é produto de um comportamento social guiado por normas 
de relações humanas a partir de um gênero específico. Em vista disso, 
o professor contempla o ensino-aprendizagem, discursiva e dialogica-
mente, ao abordar o dialogismo como um princípio, não tendo aqui 
apenas o diálogo na situação imediata de fala e réplica, pois as vozes 
que dialogam com um determinado enunciado podem estar distantes 
temporal, espacial e socialmente. Nesse sentido, para o autor uma das 
propriedades do discurso é a polifonia, em que várias vozes ecoam. Em 
outras palavras: todo discurso apresenta vozes de outros discursos que 
surgiram em outras práticas discursivas. 

Assim, o dialogismo interacional proposto por Bakhtin (1997) 
desloca o conceito de sujeito como centro do sentido ao substituí
-lo por diferentes vozes sociais que fazem dele um sujeito histórico 
e ideológico. Para ele, a interação entre interlocutores é o princípio 
fundador da linguagem; o sentido do texto e a significação das pala-
vras dependem da relação entre sujeitos, isto é, constroem-se na pro-
dução e na interpretação de textos; a relação entre os interlocutores 
dá sentido ao texto e ao mesmo tempo constrói os próprios sujeitos 
produtores do texto; a noção de sujeito pressupõe dois tipos de so-
ciabilidade, em que há relação entre os sujeitos e relação dos sujeitos 
com a sociedade. 

Mas, para essa compreensão, é preciso distinguir a língua e sua 
realização concreta. A língua é social porque é “comum a todos os fa-
lantes de uma dada comunidade linguística” (FIORIN, 2001, p.10). A 
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língua se concretiza nos atos de fala e, para Fiorin, é necessário distin-
guir discurso da fala:

O discurso são as combinações de elementos linguísticos 
(frases ou conjuntos constituídos de muitas frases), usadas 
pelos falantes com o propósito de exprimir seus pensamen-
tos, de falar do mundo exterior ou de seu mundo interior, 
de agir sobre o mundo. A fala é a exteriorização psico-físi-
co-fisiológica do discurso. Ela é rigorosamente individual, 
pois é sempre um eu quem toma a palavra e realiza o ato de 
exteriorizar o discurso. (2001, p 11) 

Para esse autor, a fala em si não sofre determinação social, pois 
ela é a materialização do discurso, pois “é no nível do discurso que 
encontramos as coerções sociais que determinam a linguagem” (FIO-
RIN, 2006, p. 16). E, para que se efetive a comunicação, faz-se, então, 
necessário que se registrem componentes centrados nos participantes 
(quem), na intenção (para que), na situação (onde, quando) do pro-
cesso enunciativo. Um sujeito, ao enunciar, presume uma espécie de 
ritual social da linguagem, implícito, partilhado pelos interlocutores. 
Por exemplo, o professor na fala com seus alunos coloca-se em uma 
posição diferenciada da posição dos mesmos, reproduzindo sentidos 
ligados à instituição escolar. Qualquer enunciado produzido por um 
professor na escola, credita-lhe o lugar de detentor do saber, antecipa-
damente legitimado pela instituição.

Assim, pode-se deduzir que, no discurso, o sentido não exis-
te em si, mas é determinado por posições ideológicas colocadas no 
processo sócio-histórico em que as palavras são produzidas. O caráter 
histórico do discurso torna-se revelador das concepções de um grupo 
social em uma determinada época.

Nesse imbricado processo é que o discurso acontece, definido, 
pois, como uma entidade histórica (ideológica) elaborada socialmente, 
por meio de sua materialidade específica, que é a língua manifestada 
no texto. Faz parte do discurso privilegiar a natureza funcional e inte-
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rativa, e não o aspecto formal e estrutural da língua, característica do 
texto.

Aqui, a concepção de discurso é vista como uma forma de inte-
ração, ou seja, como um evento comunicativo, encaixado em estrutu-
ras sociais, políticas ou culturais mais abrangentes. Por isso, o discurso 
é visto como efeito de sentido construído no processo de interlocução, 
o qual faz parte do funcionamento social.

Visitando Bakhtin (1995, p.30), encontramos o seguinte concei-
to de ideologia:

[...] tudo o que é ideológico possui um significado e remete 
a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo o 
que ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia. 
Por exemplo: um instrumento que em um primeiro mo-
mento tem apenas uma função pode adquirir um sentido 
puramente ideológico tornando-se um signo, como a foice 
e o martelo para os comunistas e o pão e o vinho para os 
cristãos.

Assim, o autor afirma que, paralelamente a materiais e artigos 
de consumo, temos um universo de signos. São esses signos que re-
fletem parte de uma realidade, fruto das interações nos diálogos, po-
dendo ser fiéis ou tomá-la sob determinado ponto de vista, pois todo 
signo está ligado a uma avaliação ideológica, em que há o domínio 
efetivo dos signos e do ideológico. Sendo o signo um fenômeno do 
mundo exterior, ele se materializa por meio do som, da massa física, da 
cor, do movimento do corpo entre outros, dando os efeitos de sentidos 
ideológicos adquiridos ao longo das inter-relações sociais na história 
dos sujeitos. 

Desse modo, mergulhado num mundo de signos, o sujeito pre-
cisa de conhecimento e consciência da realidade material para com-
preender o que aproxima um signo de outros signos. Isso ocorre por 
meio de um material semiótico que possibilita a formação de uma ca-
deia que não se rompe no decurso da história. Essa cadeia é formada 
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pelas diversas consciências individuais, repletas de signos, no processo 
de interação social. Seu caráter primeiro é o fato de que o ideológico 
está situado entre os indivíduos e é utilizado por eles como meio de 
comunicação em um terreno individual. Também por isso a consciên-
cia individual é de caráter socioideológico, e os indivíduos devem estar 
socialmente organizados para que os signos façam sentido.

Isso se justifica porque a consciência humana é composta de sig-
nos ideológicos sociais, o que traz a ideia de que, mesmo sendo indi-
vidual, a consciência tem uma natureza social, uma vez que os signos 
necessários para a sua formação são extraídos desse meio social e, con-
sequentemente, carregados de valores ideológicos. Ao ser inserido na 
língua, o indivíduo apreende o signo em sua totalidade, com toda uma 
carga ideológica agregada a ele. Dessa forma, ao aprender uma língua, 
estará aprendendo também ideologia. Para Bakhtin (1997), o signo, ao 
ser assimilado individualmente pelo sujeito, já porta uma carga ideo-
lógica, conforme foi dito anteriormente, porém, o seu valor ideológico 
é modificado em contato com outros signos do discurso interior do 
sujeito. 

O signo recebe em cada enunciação a carga ideológica individu-
al, que também é social, o que torna viva a língua. As palavras do locu-
tor ganham vida, dialogando com os valores da sociedade, posicionan-
do-se em relação a estes valores. Bakhtin (1997) explica que o ouvinte, 
ao compreender o significado linguístico do discurso, ocupará uma 
posição responsiva, podendo concordar ou discordar, complementar, 
aplicar, preparar para usá-lo. Segundo o autor, tal atitude responsiva é 
formada no decorrer de todo o processo de audição e compreensão, 
muitas vezes, a partir da primeira palavra do falante.

No entanto, a resposta em voz alta ao enunciado pode não se 
dar logo do discurso proferido: a atitude responsiva pode se dar em 
uma ação imediata, pode ficar como compreensão responsiva silencio-
sa de efeito retardado. Bakhtin (1997) expõe que, cedo ou tarde, o que 
é ouvido e entendido será respondido nos discursos subsequentes ou 
mesmo no comportamento do interlocutor. Desse modo, o signo não 
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é neutro, mas carregado de ideologia, “uma arena onde se desenvolve a 
luta de classes” (1997, p.45), cheio de significados.

Portanto, é possível definir o discurso como uma prática, e, para 
encontrar sua regularidade, não analisamos seus produtos, mas os pro-
cessos de sua produção, o que justifica a necessidade de ser objeto de 
sua análise a língua em uso. 

Desse modo, a concepção de linguagem que a considera cons-
titutiva do sujeito permite o professor orientar os estudantes para o 
conhecimento amplo a respeito do discurso, de uma perspectiva reco-
nhecedora das estratégias pelas quais diferentes grupos sociais intera-
gem, reconhecendo dessa forma o valor social de diferentes modos de 
expressão. Ao reconhecer o que subjaz à linguagem, o estudante pode 
reconhecer-se nela. Nesse sentido, os letramentos contribuem para a 
constituição da identidade do ‘eu’ e do ‘outro’, nesse imbricado proces-
so de interação verbal.

Notório reconhecer que tudo isso se constrói dentro de práti-
cas sociais, as quais diferem de um contexto para outro, não caben-
do separar oralidade de escrita visto que se associam em diferentes 
situações e contextos, encarregados de estabelecer as fronteiras entre 
ambas (STREET, 2014). Uma visão social do letramento associada aos 
pressupostos da Análise do Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2001) 
possibilita o sujeito identificar os significados do texto e suas entreli-
nhas, as relações de poder e as posições ideológicas de palavras e textos 
aparentemente neutros.

Princípios metodológicos

A análise de qualquer fato linguístico, dentro de uma perspectiva 
discursiva, deve levar em conta o contexto histórico-social, o espaço em 
que foi proferido, bem como o lugar discursivo ocupado pelo enunciador 
e o interlocutor das formulações analisadas. Para analisar um aconteci-
mento discursivo, é necessário atentar para as condições de produção que 
atuam diretamente na construção dos sentidos que provocam o seu dizer.
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Considerando que o campus de pesquisa constitui uma con-
dição de produção relevante para a análise dos dados, não podemos 
perder de vista que o lugar de coleta interfere na produção dos discur-
sos ali elaborados, como também na relação que se estabelece entre 
os atores do processo ensino-aprendizagem. Essas considerações serão 
retomadas na análise dos dados e na conclusão do trabalho.

Dito isso, abordamos a metodologia. Optamos pela combinação 
da pesquisa de campo de natureza etnográfica qualitativa, por permitir 
a descrição de vivências contextualizadas (SANTOS, 1997), e a análise 
de discurso crítica (ADC), por possibilitar uma abordagem adequada 
à análise desses processos sociais. A priori, foram realizadas entrevis-
tas com os alunos e gravadas duas aulas de Português e duas de Histó-
ria que estão sendo transcritas para compor o corpus a ser analisado, 
em consonância com o referencial teórico adotado. Também foram 
recolhidas duas produções textuais dos alunos para serem analisadas.

Os conhecimentos teóricos levantados nesta pesquisa foram 
aplicados em uma escola pública de Goiânia-GO, que atende a um pú-
blico de nível sócio-econômico - cultural variado. Em sua maioria, os 
alunos são oriundos das classes populares, filhos de trabalhadores bra-
çais, pedreiros, mecânicos, costureiras, domésticas, profissionais libe-
rais, subempregados e até mesmo desempregados. Essas informações 
foram retiradas dos formulários de matrícula dos educandos. Esta es-
cola oferece como modalidades de Ensino: Educação Infantil, Ciclo I e 
II e o Projeto Mais Educação, que atende a 90 alunos, no contra turno, 
em situação de risco e com dificuldades de aprendizagem.

A sala escolhida foi uma turma de 5º ano/ Ciclo II do Ensino 
Fundamental, na faixa etária entre 09 e 10 anos, por serem alfabeti-
zados. Por ter duas turmas com as mesmas características, foi reali-
zado um sorteio entre as mesmas. Quanto às professoras  convidadas 
a participar da pesquisa, uma é responsável pela disciplina de Língua 
Portuguesa e a outra, de Geografia e História.

A pesquisa foi realizada de fevereiro a junho de 2015. Um com-
plicador durante sua realização foi a baixa assiduidade dos alunos, o 
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que fez com que a pesquisa de campo se estendesse além do previsto. 
Apesar disso, podem ser observados os eventos de letramento em que 
a leitura e a escrita foram mediadas pela oralidade de maneira enri-
quecedora. 

Os registros que compõem este estudo, num primeiro momento, 
foram obtidos através de entrevistas realizadas com as professoras e os 
alunos. Num segundo momento, fizeram parte do corpus de pesquisa 
eventos de letramento no contexto da sala de aula, que foram gravados 
em áudio, para posterior transcrição e análise. Alguns momentos de 
conversa informal com as professoras e grupo gestor, colhidas em diá-
rio de campo, também foram utilizadas para análise.

No decorrer das aulas acompanhadas, as professoras lançaram 
mão da metodologia do ensino por módulos em Sequência Didática 
(SD). As aulas de história versaram sobre a temática do meio ambiente 
e o impacto do plantio da cana de açúcar, tudo anteriormente previsto 
no planejamento anual da disciplina. No processo da sequência didá-
tica a professora repertoriou os alunos, por meio do estudo de textos 
informativos, científicos e poéticos, marcados por amplas discussões. 
Ao final do estudo dos textos, foi realizada uma degustação dos pro-
dutos oriundos da cana. Em seguida, foi proposta a produção de tex-
tos dissertativos, que foram recolhidos para análise, juntamente com a 
gravação das discussões suscitadas nos eventos de letramento.

Pretendemos, através da análise desses registros discursivos, 
vislumbrar a presença de matrizes identificatórias e de imagens que 
nos remetam à ideologia e às relações de poder presentes no espaço 
escolar e que influenciam na construção das identidades  discentes. 
Para Silva ( 2006, p. 995),

[...] o entendimento entre linguagem e identidade faz vir 
à tona o papel que as instituições possuem na constituição 
de identidades, mostrando como o poder é distribuído na 
sociedade e revelando as identidades não como algo con-
cluído, mas como processo moldado sócio-historicamente 
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pelas relações de poder que estão em jogo em práticas dis-
cursivas.

  
As categorias a serem utilizadas na análise das produções serão 

a intertextualidade e a argumentação, bem como a análise da prática 
discursiva do professor em seus aspectos ideacional – experiência do 
mundo, sistema de conhecimentos e crenças; interpessoal – interação 
social entre os participantes, sujeitos sociais, identidade; Textual – li-
gação das partes de um texto em um todo coerente, conforme as prer-
rogativas de Fairclough (2001).

Considerações finais
 
Com este trabalho, esperamos contribuir para uma melhor 

compreensão das questões significativas relacionadas ao processo de 
construção de identidade por meio do processo discursivo presente 
nas relações ensino-aprendizagem, vivenciado, muitas vezes, por pro-
fessores e alunos, em geral, de forma conflitante e dolorosa.

Esperamos que os resultados da pesquisa possam proporcionar, 
por meio do grupo de estudo proposto aos professores da escola, a re-
flexão crítica sobre a relevância do discurso, possibilitando  contribuir 
com suas práticas de ensino e seu crescimento pessoal/profissional.  
Estimamos que os eventos de letramento criem um espaço que promo-
va conscientização linguística (FAIRCLOUGH, 2001) e criticidade na 
comunidade escolar, de modo a contribuir para a formação de sujeitos 
autônomos intelectualmente que tenham possibilidade de compreen-
der o mundo no qual estão inseridos, refletir sobre as diferentes vozes 
que constituem a sociedade e agir conscientemente em busca de justiça 
e equidade.  

Desse modo, o grupo de estudo foi proposto e aceito pelo corpo 
docente da escola com o objetivo de discutir, analisar e estudar as di-
ferentes dimensões da linguagem, compreendendo que ela viabiliza o 
sujeito representar a realidade física e social na qual está inserido, am-
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pliando suas possibilidades de participar de diferentes práticas sociais. 
Ele acontecerá quinzenalmente fundamentado nos estudos de Bakhtin 
(1995 e 1997), Street (2014)  e Fairclough (2001). 

No final da pesquisa, pretendemos apresentar os resultados em 
forma de dissertação, a ser submetida a uma banca avaliadora confor-
me as normas acadêmicas, para a obtenção do título de Mestre.
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Introdução

A disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I, ministrada 
para os alunos do quinto período do curso de Ciências Biológicas, 

modalidade Licenciatura, na Universidade Federal de Goiás, reveste-
se de grande importância, por tratar-se de um momento de transição, 
que leva os licenciandos para além das salas de aula, colocando-os em 
contato direto com a realidade profissional. O estágio curricular con-
juga teoria e prática, configurando-se como um período tanto de vi-
vência dos acontecimentos da escola como também de embasamento 
teórico sobre os principais elementos que a constituem. Assim, duran-
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te o estágio, os acadêmicos se alternam entre o ambiente escolar, como 
observadores críticos, e a sala de aula, como estudantes, envolvidos em 
leituras e discussões. Dessa forma, o estágio oferece oportunidade de o 
licenciando vivenciar a escola não sendo dela aluno ou professor, o que 
lhe permite pensá-la com certa imparcialidade.

Nesse sentido, é proposto o desafio de elaborar e executar um 
Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP), que nasce da observação crí-
tica da rotina escolar e do consenso dos estagiários sobre um tema de 
relevância que pode ser melhor explorado ou valorizado no ambiente 
da escola-campo.

Durante o período de vivência no ambiente escolar, observamos 
seu funcionamento, e juntos, identificamos uma situação problema 
que mereça nossa atenção. Esse processo de investigação, denominado 
cognose, busca contribuir para minimizar a problemática enfrentada 
pelos alunos, professores e funcionários ou maximizar situações que 
mereçam ser evidenciadas e melhor exploradas. Rezende (2012) clas-
sifica a cognose como o ato de vivenciar e interpretar a escola-campo 
(escola parceira). 

Após a etapa de cognose, construímos um Projeto de Interven-
ção Pedagógica (PIP) sobre a problemática evidenciada na escola e que 
tratava da questão da higiene na utilização da água: observamos que 
nos bebedouros da escola haviam copos que eram compartilhados por 
toda a comunidade escolar. 

Sabemos que o uso compartilhado de copos, associado aos 
maus hábitos de higiene, pode acarretar complicações na saúde tanto 
dos alunos como dos funcionários, uma vez que se torna via de dis-
seminação de doenças. Além disso, há o risco de se ter diminuída a 
quantidade adequada de ingestão de água por aqueles que estão cientes 
do problema, o que também pode causar graves transtornos de saúde.

Manter hábitos de higiene é um meio de prevenção de muitas 
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doenças. Segundo Silva Júnior (1995), hábitos simples como lavar as 
mãos após usar o banheiro e ter uma higiene pessoal adequada são 
formas de diminuir os riscos de infecções causadas por organismos 
patogênicos. Estes microrganismos se encontram em todos os locais, 
e estamos em contato com eles o tempo todo. Assim, cuidados com a 
saúde se fazem necessários, especialmente no ambiente escolar, onde 
há um grande fluxo de pessoas.  

Escolas, bebedouros, banheiros e cantinas são meios de dis-
seminação destes patógenos, constituindo-se alvos de nossa atenção 
(BOCCALETTO; MENDES; LARTA, 2010). Os bebedouros são vias 
de contaminação de forma direta através da água, ou indireta, a partir 
do contato com a torneira, fato agravado por não se conhecer os hábi-
tos de higiene dos usuários (ARAÚJO; BARAÚNA; MENESES, 2009). 
Copos e outros utensílios de uso coletivo ou compartilhado, quando 
mal lavados e não perfeitamente higienizados, são importantes meios 
de transmissão de microrganismos patogênicos promotores de risco à 
saúde pública (CHRISTOVÃO, 1947). A saliva presente nesses utensí-
lios é via de transmissão de várias enfermidades, como mononucleose 
(OLIVEIRA, 2012), amigdalite, hepatite A, herpes (ABBAS; FAUSTO; 
KUMAR, 2010), gripes e resfriados, entre outros. 

Por outro lado, a ingestão de água em quantidade insuficiente 
pode provocar desidratação e problemas renais a curto ou longo prazo, 
como insuficiência renal aguda e cálculo renal (GALVÃO, 2011).

Tendo a escola papel atuante na formação social, moral, cultu-
ral e intelectual dos indivíduos da sociedade, deve contribuir para a 
consolidação de cidadãos capazes de intervir na sociedade e criar con-
dições propícias à manutenção da saúde. Segundo Alarcão (2001), a 
educação se posiciona como importante veículo de “desenvolvimento 
da pessoa humana e da sua vivência na sociedade” (p.10).

Diante do exposto, elaboramos o PIP intitulado “Uso comparti-
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lhado de copos: higiene merece atenção”, o qual objetivou promover o 
esclarecimento sobre os riscos de contaminação no consumo de água e 
incentivar medidas de higiene pessoal no ambiente escolar como for-
mas de preservar a saúde, bem como assegurar os benefícios da hidra-
tação do corpo através da ingestão de água em quantidade adequada 
e suficiente. 

Trajetória metodológica

O Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP) foi realizado no 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), da Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG), e desenvolvido com estudantes do 
ensino fundamental, do sexto a oitavo ano, onde propusemos um “cir-
cuito” de atividades lúdico-pedagógicas, com duração de 40 minutos 
cada, dividido em “estações”. O circuito foi construído em forma de 
túnel feito de pano TNT, que desembocava em uma sala de aula.

Na primeira estação os alunos receberam orientações iniciais e 
foram convidados a completar o circuito, sendo realizadas exposições, 
através de recursos visuais, das relações da água com o organismo hu-
mano. 

Na segunda estação foi trabalhada a importância da preservação 
e do consumo consciente da água. Foram utilizados cartazes e animais 
fixados, além de modelos didáticos que demonstravam as relações 
entre as quantidades de água salgada e doce disponível no planeta. 
Os modelos foram construídos com garrafas pet contendo diferentes 
quantidades de água. 

Na terceira estação foram apresentadas as doenças que podem 
ser transmitidas pelo compartilhamento de objetos, pela falta de hi-
giene das mãos e pelo baixo consumo de água. Para tanto, utilizamos 
como recursos didáticos, painéis, modelos e um torso anatômico.
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A quarta e última estação foi realizada na sala de aula que cons-
tituía a porção final do túnel. Nela havia materiais que remetiam às 
práticas relacionadas aos assuntos abordados no percurso. Foram rea-
lizadas atividades como exibição de vídeos de curta duração, apresen-
tação de colônias de bactérias coletadas nos copos outros objetos da 
escola; visualização da água ao microscópio óptico e microscópio ca-
seiro (produzido por meio de dois copos, uma seringa e uma caneta de 
laser verde) e, por último, foi apresentado um aplicativo para disposi-
tivos móveis (Android e IOS) que disponibiliza o conteúdo abordado.

Um mês após a realização da prática pedagógica, demos conti-
nuidade ao projeto, realizando uma pesquisa para avaliar as atividades 
desenvolvidas. A avaliação constou de uma proposta de construção de 
textos em grupos focais. Em cada turma, durante uma hora-aula de 
aproximadamente 45 minutos, os alunos foram organizados em gru-
pos de seis alunos e orientados a construir um texto livre sobre a ativi-
dade desenvolvida.  Como o propósito da avaliação era o de trabalhar 
análise de categorias (BARDIN, 2009), não foi dada qualquer sugestão 
ou explicação aos alunos sobre o conteúdo do texto. Os textos foram 
recolhidos e analisados. 

Resultados e discussão

O Estágio Curricular Supervisionado I, não tem como objetivo 
principal introduzir os estagiários na escola a fim de que estes colo-
quem em prática tudo o que aprenderam até o momento na graduação, 
mas sim, de possibilitar uma análise da realidade da escola como um 
todo, sendo um momento de preparação e reflexões orientadas pelo 
professor orientador do curso e pelas professoras supervisoras da es-
cola. Assim, as implicações deste são intensas, e vão desde reflexões 
pessoais, vivência do ambiente escolar, oportunidade na proposição 
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e execução de uma intervenção, até a possibilidade de avaliação das 
atividades construídas coletivamente e produção coletiva destas expe-
riências.

As leituras e discussões dos textos seguidas por dinâmicas, rea-
lizadas em sala de aula antes mesmo de irmos à escola, foram de muita 
importância no primeiro momento, para que começássemos a com-
preender o estágio da maneira que ele realmente é, correlacionando 
assim a importância da formação da prática com a teoria, como afirma 
Lima (2009):

(...) reafirmamos o compromisso com a formação docente 
pautada nos princípios da pedagogia dialética e nas postu-
ras críticas e reflexivas, em que teoria ilumina a prática e a 
prática ressignifica a teoria, em contexto histórico e condi-
ções objetivas de realização (LIMA, P.45,2009).

Já nos primeiros contatos com a escola-campo, tivemos acesso 
ao que era o Projeto Pedagógico (PP) e qual era seu significado para 
a escola. O PP busca um rumo, uma direção (VEIGA, 2002). Pude-
mos perceber durante nossas visitas que o CEPAE, não tinha seu PP 
somente como um documento burocrático que ficava jogado em uma 
gaveta da escola. Desenvolver o PIP em um colégio que cumpre boa 
parte dos objetivos expostos em seu PP foi uma experiência ímpar.

As implicações das atividades desenvolvidas no estágio foram 
intensas e se envolveram desde reflexões pessoais, vivência do ambien-
te escolar, oportunidade na proposição e execução de intervenção, até 
a possibilidade de avaliação das atividades construídas coletivamente e 
de produção coletiva destas experiências.

Através da cognose, pudemos refletir sobre qual seria a necessi-
dade emergente em que poderíamos atuar. Foi através das discussões 
em grupo que conseguimos chegar a um consenso e fundamentar nos-
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sa proposta. Ideias diferentes surgiram, porém todos souberam ouvir 
atentamente as opiniões e refletir sobre a real necessidade de atuação. 
Realizar esta troca de opiniões, saber trabalhar em grupo, analisar e re-
fletir sobre o que foi observado nos tornam profissionais qualificados 
para a prática pedagógica. 

Durante a aplicação do PIP, notamos que os alunos se interes-
sam mais quando se sentem importantes naquele ambiente, partici-
pando das atividades como sujeitos ativos no processo. Todas as ações 
do projeto, desde a cognose até a apresentação das estações do túnel, 
foram planejadas e executadas na perspectiva de despertar o interesse 
e a motivação dos alunos. Confirmamos a ideia de que o professor é 
mediador na construção do conhecimento, devendo saber estabelecer 
limites, mas podendo estabelecer uma relação afetiva com seus alunos, 
pois estes, quando percebem o envolvimento do professor e a dedica-
ção com que as atividades escolares são elaboradas em função deles e 
de seu aprendizado, a atenção se torna maior. 

Mello e Rubio (2013) discorrem que para que se tenha um de-
senvolvimento saudável dentro do ambiente escolar é necessário esta-
belecer relações positivas, a fim de se atingir os objetivos educativos. 
Sem dúvida, a interação professor-aluno interfere diretamente no de-
senvolvimento cognitivo do aluno. 

Pudemos observar isso no desenvolvimento do nosso projeto. 
Os educandos mostravam-se interessados e entusiasmados porque 
perceberam de certa forma talvez até inconscientemente que todo 
aquele aparato havia sido preparado especialmente para eles, e que to-
das as pessoas que estavam ali ao seu redor estavam se esforçando para 
ensinar algo de forma prazerosa.

Foi interessante a realização do PIP, pois contribuiu para que 
pudéssemos optar em fazer um ciclo de apresentações sobre o tema 
escolhido, por ser um assunto corriqueiro, permitindo que nós estagi-
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ários pudéssemos realizar atividades mais dinâmicas e práticas que nos 
levasse a experimentar um pouco sobre a sensação de “ministrar uma 
aula”, pensar sobre nossas possíveis posturas como futuros professores 
educadores e também repensar sobre o que é ser professor hoje, ques-
tão essa que é o ponto chave colocado na balança para escolher entre 
ser ou não ser docente.

Ressaltamos aqui a importância de se realizar o PIP no estágio 
com a crítica de Duarte apud Lüdke e Cruz (2005), pois ele mostra que 
da mesma forma que é necessário a teoria educacional dialogada tam-
bém é preciso a prática para nos proporcionar as devidas e necessárias 
experiências pessoais.

De pouco ou nada servirá mantermos a formação de pro-
fessores nas universidades, se o conteúdo dessa formação 
for maciçamente reduzido ao exercício de uma reflexão 
sobre os saberes profissionais, de caráter tácito, pessoal, 
particularizado, subjetivo etc. De pouco ou nada adiantará 
defendermos a necessidade de os formadores de professores 
serem pesquisadores em educação, se as pesquisas em edu-
cação se renderem ao “recuo da teoria (LÜDKE e CRUZ, 
2005, p.82).

 
Percebemos, durante a execução do PIP, que o professor precisa 

desenvolver estratégias para lidar com a indisciplina da turma e então 
conseguir ser ouvido. Foi interessante notar que não existe uma fór-
mula ou técnica pronta, pois ser professor é algo muito dinâmico, uma 
vez que trabalhamos com pessoas muito diferentes umas das outras, 
que estão aprendendo conviver e, portanto uma das características 
mais importantes a desenvolver é a flexibilidade.

Quanto à avaliação feita pelos alunos sobre as atividades desen-
volvidas, foram analisados trinta e cinco textos. Os resultados apresen-
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tados na Tabela 1 possibilitam a identificar cinco categorias de análise, 
sendo elas: (1) higiene, (2) doenças, (3) microrganismos, (4) água e (5) 
utilização de recursos didáticos. Os dados demonstram que os alunos 
tiveram uma aprendizagem significativa, uma vez que contemplaram, 
em seus textos, todas as estações visitadas, mesmo decorrido um mês 
da realização da atividade.

Tabela 1. Categorização dos temas específicos relacionados ao Projeto 
de Intervenção Pedagógica (PIP) destacados pelos alunos participantes. 

Categoria Subcategoria 6o ano (%) 7o ano (%) 8o ano (%) Total (%)

 
(1) Higiene

Compartilhamento/
objetos 75,0 76,9 50,0 68,6

Lavagem das mãos 16,7 0,0 50,0 20,0
Prevenção de doenças 8,3 0,0 10,0 5,7
Garrafinha/ squeeze 8,3 38,5 0,0 17,1

(2) Doenças 58,3 84,6 60,0 68,6

(3) Microrganismos 58,3 76,9 90,0 74,3

(4) Água

Desperdício/ conservação 25,0 46,2 40,0 37,1
Políticas públicas 8,3 7,7 0,0 5,7
Via de contaminação 41,7 23,1 20,0 28,6
Distribuição no planeta 41,7 38,5 40,0 40,0
Importância fisiológica 50,0 46,2 100 62,9

(5) Recursos 
didáticos

Microscópio caseiro 50,0 38,5 60,0 48,6
Vídeo 25,0 30,8 20,0 25,6
Microscópio de luz 33,3 46,2 40,0 40,0
Placa de Petri 0,0 7,7 10,0 5,7
Modelos 0,0 23,1 0,0 8,6

Fonte: elaboração dos autores

Foi evidente o reconhecimento dos alunos em relação à proble-
mática apresentada, sobre o uso de objetos compartilhados, mencio-
nado em 68,6% dos textos. Por outro lado, não demarcaram significati-
vamente a importância do uso de garrafinhas individuais, a associação 
da lavagem das mãos com a percepção da importância da higiene para 
evitarmos doenças, indicando, talvez, que orientações sobre tais práti-
cas devam ser rotina na escola.
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Neste sentido, a escola tem um papel fundamental na forma-
ção cidadã dos indivíduos, o que implica também em sua atuação na 
conscientização quanto aos hábitos de higiene. Segundo Rocha (2003), 
a escola atua como cenário privilegiado de um conjunto de práticas 
voltadas para o disciplinamento da infância, tendo poderosa colabora-
ção para o sucesso de campanhas que visam ao combate de endemias 
e epidemias, como também para a difusão de meios de prevenção e 
preservação da saúde.

A atividade de conscientização deve ser contínua, e Vasconcelos 
et al. (2001) afirmam que o ambiente escolar é propício ao reforço e 
à repetição de conhecimentos e hábitos, uma vez que a “motivação 
deve ser uma atitude constante para que os hábitos de higiene sejam 
incorporados” (p. 44). Sendo assim, discussões a respeito de ações de 
prevenção e cuidados com a saúde devem estar presentes em todas 
as séries e disciplinas, por meio de reflexões cotidianas, uma vez que 
hábitos são apreendidos pelos estudantes, e permanecem mesmo após 
a finalização dos estudos obrigatórios, influenciando a atuação desses 
indivíduos na sociedade.

Os alunos reconhecem a presença de microrganismos patogêni-
cos e riscos de doenças (68,6% e 74,3% respectivamente), mas não ma-
nifestaram os mesmos índices no que se referem ao cuidado. Assim, os 
resultados demonstram a importância de trabalhar melhor a profilaxia 
do que a doença em si, pois, muitas vezes, nos conteúdos de Ciências 
e Biologia, são enfatizados mais os ciclos patogênicos e suas implica-
ções, em detrimento da discussão sobre a importância de desenvolver 
hábitos saudáveis na prevenção de doenças.

Segundo Leonello e L’Abbate (2006), dentre as proposições das 
Orientações Curriculares Nacionais está a abordagem transversal de 
questões sociais, na qual temas de relevância social – como o ambiente, 
pluralidade cultural, orientação sexual, ética e saúde – seriam tratados 
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em todas as disciplinas do currículo fundamental de maneira transver-
sal, ou seja, perpassando todas as etapas das áreas curriculares. Neste 
contexto, compete também ao professor saber esclarecer e orientar a 
respeito de patologias que são prevalentes em seu ambiente de traba-
lho. Não está sendo sugerido que o professor assuma mais uma res-
ponsabilidade em sua trajetória diária, mas sim, que estes profissionais 
da educação possam vir a ser empoderados no que se refere a estes 
conhecimentos, pois é papel da escola formar alunos com conheci-
mentos e capacidades que os tornem aptos a discriminar informações, 
identificar valores agregados a essas informações e realizar escolhas. 

Focesi (1992) comenta que a Educação em Saúde pretende co-
laborar na formação de uma consciência crítica no escolar, resultando 
na aquisição de práticas que visem à promoção, manutenção e recu-
peração da própria saúde e da saúde da comunidade da qual faz parte. 
Torna-se evidente a necessidade de se auxiliar a comunidade escolar 
para a construção do conhecimento sobre os riscos a que estão expos-
tos ao compartilharem objetos, como o uso de copos ou garrafinhas, 
sem a higienização adequada. 

A escola deve ser um ambiente seguro e saudável, onde o desen-
volvimento de crianças e adolescentes possa se dar de forma efetiva, 
com o alcance do máximo de seus potenciais intelectuais, sem danos 
psicológicos e/ou físicos. O enfrentamento deste problema por parte 
dos professores e equipe diretiva nas escolas pode ser alcançado, desde 
que se promova campanhas e orientações contínua aos alunos. Gol-
dschmidt e Loreto (2011) apontam que desta forma, a escola estará 
saindo de uma perspectiva meramente curativa, realizando ações de 
prevenção e promoção da saúde, propondo a articulação de saberes 
técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e co-
munitários, públicos e privados para seus enfrentamento e resolução.

É um conjunto de comportamentos e atitudes que melhoram 
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um estilo de vida para mais saudável. A promoção da saúde não com-
porta imposições de comportamentos, investe sim em informar o in-
divíduo e desenvolver competências e confiança (empowerment) para 
que este tome uma opção informada, estando devidamente esclarecido 
do que perde ou ganha com elas, trabalhando assim com fatos e não 
com a coação de opiniões. Deste modo, a promoção/educação para 
a saúde começou a ser compreendida como um fator indispensável 
colaborando favoravelmente no sentido de prevenir, educar, formar e 
informar para a tomada de decisões responsáveis no que diz respeito a 
situações potencialmente patogênicas (Antunes, 2008).

Para o sucesso da aquisição e do desenvolvimento destas com-
petências Pereira et al. (2000) defendem que é importante que não seja 
só o meio escolar a estimular os comportamentos saudáveis: “(...) é 
importante contextualizar este tipo de intervenções numa dimensão 
ecológica mais vasta, quer a partir de diferentes contextos (físico, fa-
miliar, escolar, social, cultural e econômico), quer a partir de diferen-
tes agentes (pais, professores, médicos, psicólogos, educadores e outros 
profissionais), que passam a ser modelos de identificação para mais 
novos” (p. 148).

A categoria “água” também foi contemplada nos textos, tanto 
nos aspectos relacionadas ao meio ambiente (conservação, desperdí-
cio, disponibilidade de água no planeta), quanto como substância es-
sencial à vida e composição dos seres vivos. 

Em relação aos recursos didáticos utilizados, percebemos, no 
comportamento dos alunos durante as atividades e nas menções do 
texto, como os alunos estão habituados ao estilo tradicional de aulas: 
quando vivenciam uma proposta didática diferente, ficam mais inte-
ressados e motivados. 

Segundo Moran, Masetto e Behrens (2006), o uso de práticas 
inovadoras é fundamental na educação atual e devem ser entendidas 
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como sendo aquelas que são capazes de transformar a educação em 
um processo de vida real, tanto para os alunos como para os educado-
res, isto é, que transformem suas vidas em um processo permanente de 
aprendizagem. Os mesmos autores comentam que é necessário ajudar 
os alunos na construção da sua identidade, do seu caminho pessoal 
e profissional - do seu projeto de vida, no desenvolvimento das habi-
lidades de compreensão, emoção e comunicação, que lhes permitam 
encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais e tornarem-se 
cidadãos realizados e produtivos.

As atividades práticas, apesar de fundamentais, se apresentam 
raras no ambiente escolar, se fazendo distantes do seu cotidiano. Para 
Sepel (2012, p. 103), “as demonstrações de reações e processos [...], são 
raros sendo até incluído no rol de atividades “inovadoras” [...] relatado 
pelos alunos como um momento “diferente” de grande interesse e par-
ticipação”. Segundo Souza (2014), as possibilidades para se melhorar o 
ensino são muito variadas, e cabe ao professor adaptar suas atividades 
práticas a utilização das diferentes metodologias disponíveis. Ainda 
segundo a autora, estas atividades não precisam de locais sofisticados 
para acontecerem, mas “basta apenas um pouco de criatividade e boa 
vontade”, pois “podem ser desenvolvidas na própria sala de aula, no 
pátio da escola ou em áreas preservadas próximas a elas” (p. 138).

Considerações  finais

Compreendemos que o ambiente escolar contribui de forma efi-
ciente para o entendimento de como se estabelecem as relações entre 
os sujeitos. É um lugar dinâmico, que requer do professor adaptações 
contínuas, além de um olhar reflexivo e crítico diante das situações vi-
venciadas. A escola-campo nos possibilitou, assim, um maior contato 
com nosso futuro campo de trabalho.
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A aplicação do PIP nos fez ver a escola com outros olhos. Cabe 
ao professor tentar mudar a realidade do ensino, constipada ao uso de 
metodologias fixas e engessadas, de buscar novas didáticas que incitem 
a curiosidade de seus alunos a fim de alavancar a busca e a construção 
do conhecimento. Trata-se da ruptura do tradicional com a busca do 
novo, ‘novo’ esse que desperta interesse e facilita o aprendizado quan-
do se trata de aprender de forma divertida, com a inclusão de aulas 
mais interativas, não só entre professor e aluno, mas entre aluno e o 
conteúdo é estudado.

A inclusão de uma ‘Sala das Curiosidades’ ao fim do túnel na 
aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica nos permitiu enxergar 
com maior clareza o despertar da curiosidade ao se comparar um en-
sino teórico com o prático. As aulas diferenciadas permitem ao aluno 
enxergar de perto o que há por de trás da ciência, permite ver como as 
coisas funcionam e assim criar interesse pelo que realmente vê, e não 
pelo que ouve falar, dando explicação à euforia ao ver um microscópio 
e não só saber o que ele é, mas visualizar como funciona e o que per-
mite enxergar. 

Esperamos que com a aplicação do PIP, alguns atos sejam re-
pensados e que o significado e a importância da prática seja levada 
para a vida dos alunos. Por fim, de acordo com a análise da interven-
ção na escola, verificamos que as práticas foram satisfatórias e a apren-
dizagem foi significativa e que valeu à pena o empenho envolvido nas 
atividades do estágio supervisionado I.
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Contribuições para o ensino das lutas 
na educação física escolar

Leonardo Conceição Gonçalves1

Alcir Horácio da Silva2

Introdução

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a manifestação da cul-
tura corporal as lutas. O contexto será a organização do trabalho 

pedagógico dessas manifestações nas escolas públicas de Goiânia. As 
lutas são expressões da cultura corporal historicamente produzida pela 
humanidade e, desta forma, indispensável ser socializada como conte-
údo pertinente às aulas de Educação Física na escola. Em suas formas 
originais ou adaptadas as lutas estão presentes nos clubes, academias 
e atualmente no ambiente escolar, sendo tratadas como conteúdo pe-
dagógico. Entretanto, podemos constatar o ensino precarizado deste 
conteúdo nas escolas públicas municipais goianienses ou então a sua 
aplicação de forma similar ao que acontece em espaços não formais de 
ensino. Pretende responder ao seguinte problema da pesquisa: quais 
os elementos que dificultam ou inviabilizam o ensino das lutas no con-
texto da Educação Física escolar nas escolas públicas municipais goia-
nienses? 

Apresenta-se como objetivo geral contribuir com a construção 
de elementos teórico-metodológicos para o trato com o conhecimen-
to das Lutas na Educação Física escolar e como objetivos específicos 
aponta-se a apresentação: I) dos principais elementos que dificultam 
ou inviabilizam a presença das lutas no contexto da Educação Física 

1 Mestrando do PPGEEB/CEPAE/UFG. Professor IF Goiano. leonardo.gonçalves@ifgoiano.edu.
br.
Doutor em Educação pela UFBA. Professor de Educação Física do CEPAE/UFG. halcir@yahoo.
com.br
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escolar; II) das experiências exitosas relacionados com o ensino so-
bre o conhecimento das Lutas nas escolas; III) dos procedimentos te-
órico-metodológicos que potencializem o ensino acerca do fenômeno 
das lutas na Educação Física escolar. Desta forma, esta pesquisa tem 
como problemática reconhecer quais elementos dificultam ou invia-
bilizam o ensino das lutas no contexto da Educação Física escolar nas 
escolas públicas municipais goianienses, sendo objeto de investigação 
a organização do trabalho pedagógico e o trato com o conhecimento 
das lutas dos professores de Educação Física que atuam neste contexto 
educacional. 

Os referenciais teóricos utilizados neste estudo são Brasil (1997), 
Coletivo de Autores (1992), Gasparin (2011), Marta (2010), Olivier 
(2000), Pistrak (2000), Saviani (2003), dentre outros. Desta forma, este 
trabalho tem como objetivo contribuir com a construção de elementos 
teórico-metodológicos para o trato com o conhecimento das lutas na 
Educação Física escolar. A pesquisa será realizada através do recurso 
metodológico da pesquisa-ação com vistas a reflexão em torno da re-
solução de problemas práticos e confecção de um produto educacio-
nal relacionado com a organização do trabalho pedagógico e o ensino 
das lutas na Educação Física escolar. Esta pesquisa obteve parecer de 
aceitação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
de Goiás (CEP-UFG) e já passou pela etapa de qualificação no PPGE-
EB/CEPAE/UFG. Encontra-se na etapa de aplicação de questionários. 
Ao seu final também apresentaremos uma proposta metodológica que 
tem por objetivo contribuir com a qualificação da intervenção dos tra-
balhadores da área a partir da troca de experiências e, ainda, com a 
construção coletiva de novos subsídios teórico-práticos, para ressig-
nificar o ensino do conteúdo tematizado pela Educação Física escolar, 
neste caso as Lutas.

Este texto tem por finalidade compor a querela de assuntos e, 
principalmente, instigar a construção de um corpo de conhecimentos 
significativos relacionados ao trato com o conhecimento das Lutas na 
disciplina curricular de Educação Física.
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Na ocasião também apresentaremos uma proposta metodológi-
ca que tem por objetivo contribuir com a qualificação da intervenção 
dos trabalhadores da área. A partir da troca de experiências e, ainda, 
com a construção coletiva de novos subsídios teórico-práticos, espera-
se ressignificar o ensino de um determinado conteúdo tematizado pela 
Educação Física escolar, neste caso as Lutas.

As reflexões que seguem compõem a pesquisa em andamento 
“A Organização do Trabalho Pedagógico e o trato com o conhecimento 
das Lutas na Educação Física escolar no município de Goiânia. Desta 
forma, apresentaremos resultados parciais, conclusões iniciais, comen-
tários, questionamentos e hipóteses acerca da elaboração de estratégias 
de ensino que visem oportunizar a aprendizagem, a elaboração e apli-
cação do conhecimento sobre o conteúdo Lutas.

Desenvolvimento

Em suas formas originais ou adaptadas as Lutas estão presentes 
nos clubes, academias e atualmente no ambiente escolar, sendo trata-
das como conteúdo pedagógico.

Entretanto, podemos constatar o ensino precarizado deste con-
teúdo nas escolas públicas municipais goianienses ou então a sua apli-
cação de forma similar ao que acontece em espaços de ensino não es-
colares (MARTA, 2010).

Ao pensarmos sobre o conteúdo Lutas no contexto da Educa-
ção Física escolar, o que percebemos são experiências galgadas em 
estratégias padronizantes e prescritivas, alicerçadas em pressupostos 
das ciências biológicas e, hegemonicamente, tratadas a partir da lógica 
esportiva.

Assim, este estudo se torna relevante à medida que procura in-
vestigar cientificamente a organização do trabalho pedagógico e o tra-
to com o conhecimento das lutas na Educação Física escolar da rede 
pública de ensino do município de Goiânia.

De outra forma, o estudo também se justifica pelo fato de refletir 
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e indicar os limites e possibilidades para a sistematização de estudos 
sobre a Organização do Trabalho Pedagógico, o trato com o conheci-
mento das lutas e sua aplicabilidade como conceito e realidade a partir 
da prática pedagógica que norteia e fundamenta as intervenções dos 
trabalhadores desta área.

Diante das atuais estratégias metodológicas utilizadas por tra-
balhadores da área da Educação Física para ensinar o conteúdo Lutas, 
cabe a esta pesquisa pensar sobre o seguinte problema: quais os ele-
mentos que dificultam ou inviabilizam o ensino das lutas no contexto 
da Educação Física escolar nas escolas públicas municipais goianien-
ses?

O objeto de investigação desta pesquisa é a organização do tra-
balho pedagógico e o trato com o conhecimento das Lutas utilizados 
por professores de Educação Física que atuam nas escolas públicas 
da rede municipal de ensino de Goiânia, desde que estejam desen-
volvendo o conteúdo anteriormente citado há pelos menos um ano 
letivo. 

Apresenta-se como objetivo geral contribuir com a construção 
de elementos teórico-metodológicos para o trato com o conhecimen-
to das Lutas na Educação Física escolar e como objetivos específicos 
aponta-se a apresentação: I) dos principais elementos que dificultam 
ou inviabilizam a presença das lutas no contexto da Educação Física 
escolar; II) das experiências exitosas relacionados com o ensino sobre 
o conhecimento das Lutas nas escolas; III) dos procedimentos teórico-
metodológicos que potencializem o ensino acerca do fenômeno das 
lutas na Educação Física escolar.

Atualmente as diversas modalidades de lutas estão presentes no 
ambiente escolar como conteúdo pedagógico.

Entretanto, podemos constatar empírica ou cientificamente 
a utilização precária deste conteúdo nas escolas públicas municipais 
goianienses ou então a aplicação deste conhecimento de forma similar 
ao que acontece em espaços não formais de ensino, tais como acade-
mias e clubes, onde geralmente esse elemento da Cultura Corporal é 
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tratado a partir da aquisição do condicionamento físico com vistas à 
preparação orgânica e funcional de atletas. Isso fica evidente nos estu-
dos de Nascimento (2005) e Marta (2009).

Partimos da premissa de que as lutas são expressões da Cultura 
Corporal historicamente produzida pelo gênero humano, sendo, por-
tanto, consequência imediata sua socialização como conteúdo nas au-
las de Educação Física na escola, inclusive observa-se a recomendação 
para o trato com este conteúdo na disciplina de Educação Física esco-
lar (BRASIL, 1997; COLETIVO DE AUTORES, 1992).

Portanto, a escola é o local onde o ensino dos conhecimentos 
historicamente produzidos pela humanidade ocorre ordenado e siste-
matizado, possibilitando as condições objetivas para o desenvolvimen-
to das gerações futuras (SAVIANI, 1993).

Ao pensarmos sobre o conteúdo Lutas no contexto da Educa-
ção Física escolar, o que percebemos são experiências galgadas em 
estratégias padronizantes e prescritivas, alicerçadas em pressupostos 
das ciências biológicas e, hegemonicamente, tratadas a partir da lógica 
esportiva.

O trato com o conhecimento das Lutas na Educação Física 
escolar deve superar análises mecânicas impregnadas de visões in-
gênuas, metafísicas e acríticas. Deve levar em consideração a con-
creticidade, a radicalidade, a rigorosidade, a reflexão de conjunto, a 
objetividade, a especificidade e a flexibilidade (COLETIVO DE AU-
TORES, 1992).

E, ainda, o trato com o conhecimento das lutas na Educação 
Física escolar deve ser mediado por conhecimento útil, construído em 
função da transformação da realidade em favorecimento àqueles que 
vivem em situação de risco social. Esse conhecimento somente será 
útil se for pautado na fundamentação teórica que lhes permitam ações 
coerentes e consistentes, e com uma satisfatória instrumentalização 
técnica que lhes possibilitem ações eficazes. 
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O trato com o conhecimento das Lutas no currículo da formação 
profissional

O processo de formação profissional e o trabalho produzem e 
reproduzem valores internos à própria sociedade em que vivemos.

Conforme Anderson (1995) o atual período histórico experi-
menta uma organização social marcada pela ênfase no indivíduo, na 
competitividade e na conformação às competências para o mercado 
de trabalho.

Neste contexto, a educação é pautada por princípios produtivos, 
características essas definidas com base no resultado educacional e es-
tabelecidas por meio de padrões, indicadores e medidas (SILVA, 2010). 

“A escola refletiu sempre o seu tempo e não podia deixar de re-
fleti-lo; sempre esteve a serviço das necessidades de um regime social 
determinado e, se não fosse capaz disso, teria sido eliminada como um 
corpo estranho inútil” (PISTRAK, 2000, p.29).

Desta forma, o sistema educacional brasileiro passa a adaptar-se 
as exigências dos momentos históricos que o perpassa, estabelecendo, 
estrategicamente, no centro das suas preocupações a formação dos tra-
balhadores da educação.

A partir dos anos de 1980, as políticas do Estado inauguravam 
novos rumos, caracterizando o reordenamento do mundo do trabalho. 
É a partir desse período histórico que o trato com o conhecimento das 
Lutas nos currículos de formação para trabalhadores da Educação Fí-
sica começa a ser remodelado.

Sabe-se que o conteúdo Lutas existe nos currículos de formação 
superior em Educação Física desde 1939, entretanto com a denominação 
conceitual originária de Desportos de Ataque e Defesa (NETO, 2012).

Modalidades como o Boxe, Jiu-Jitsu, Luta Olímpica e a Esgrima 
compunha a ementa das disciplinas e os principais pontos estudados 
consistiam na execução correta dos golpes e aprimoramento das habi-
lidades para atuar como árbitro.

A organização do trabalho pedagógico dos cursos de formação 
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de professores de Educação Física favorece a apresentação conteudís-
tica dos temas, por vezes desarticulada com o contexto social vivido 
pelos alunos e professores.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para a 
área da Educação Física são os trabalhadores que tratam deste campo 
da prática pedagógica que devem propiciar aos alunos uma visão das 
diversas manifestações do ato de lutar, destacando os principais ele-
mentos de cada modalidade (BRASIL, 1997).

Na obra Metodologia do Ensino de Educação Física também se 
aponta como conteúdo da Educação Física “temas da cultura corporal, 
ou seja, os jogos, a ginástica, as lutas, as acrobacias, a mímica, o esporte 
e outros” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 10). 

Logo, a escola passa a demandar a qualificação dos trabalhado-
res que tratam com este conhecimento.

Segundo Del Vecchio e Franchini (2006), a camada de professo-
res com titulação de mestres e doutores que atuam nos cursos de gra-
duação em Educação Física e que possuem conhecimentos no campo 
das lutas ainda é irrisório. 

Desta forma, observam-se ações no sentido de facilitar o enten-
dimento das distintas expressões do lutar humano dentro dos cursos 
de graduação em Educação Física. As possibilidades de formação têm 
apontado para o estudo das lutas de maneira geral, sendo esta pesquisa 
organizada a partir desta lógica epistemológica.

Ensino das Lutas na Educação Física escolar
A recomendação para o trato com o conhecimento das Lutas na 

disciplina de Educação Física, na escola, como componente curricular 
é encontrada em variadas obras que dizem respeito a área (BRASIL, 
1997; COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

De forma geral, a possibilidade para pensar a organização do 
trabalho pedagógico acerca do conhecimento sobre as Lutas na Edu-
cação Física escolar tem se pautado a partir das contribuições teóricas 
de alguns autores da área. 
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Encontramos em Oliver (2000) a organização deste con-
teúdo tendo como referência a educação infantil. Indica-se um 
rol de atividades que, fundamentadas nos atos de golpear, der-
rubar e imobilizar, apresenta como objetivo específico auxiliar 
na resolução de conflitos internos à sala de aula, tais como a 
violência.

Propostas pedagógicas que trabalhem o conhecimento das lu-
tas simultaneamente a questões midiáticas, filosóficas e culturais de 
maneira que sejam tratadas nas dimensões conceituais, atitudinais e 
procedimentais, também se fazem presentes.

De maneira geral essas iniciativas discorrem sobre o processo 
de inicialização ao trato com o conhecimento das lutas. Indicam, para 
tanto, os jogos como ferramenta através da qual se introduzirão mo-
vimentações mais genéricas, sendo preconizados os jogos de agarre 
referentes às lutas onde predomine a ação de segurar, uma vez que 
estes jogos tendem a diminuir a distância de enfretamento, atenuando 
possíveis golpes impactantes.

Também observa-se que muitos autores apresentam uma pre-
ocupação com o ensino dos aspectos históricos e culturais de forma 
que a Educação Física dialogue com as demais disciplinas escolares, ao 
tratar pedagogicamente da Lutas. 

Contribuições para a organização do trabalho pedagógico do con-
teúdo Lutas na Educação Física escolar

Nossas considerações teóricas refletem oportunamente sobre a 
necessidade de tratar os aspectos metodológicos na área da Educação 
Física escolar a partir de uma concepção crítica de currículo e, desta 
forma, qualificar a intervenção pedagógica no interior da escola, me-
diante a superação de procedimentos fragmentados e cartesianos, con-
forme discutido no item anterior.

Para tanto, encontramos no Coletivo de autores (1992), em Pis-
trak (2003), e Gasparin (2011), subsídios para a organização do traba-
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lho pedagógico da Educação Física. Trata-se, portanto, de distanciar-se 
de teorizações abstratas baseadas em receitas.

Assim, a tarefa é reconhecer os núcleos centrais de conhecimen-
tos socialmente relevantes relacionados à especificidade dos elementos 
da cultura corporal, geradores de conhecimentos específicos articu-
lados com conhecimentos gerais, no trato com o conhecimento das 
lutas.

A Pesquisa-ação como recurso metodológico para a confecção do 
Produto Educacional

Esta pesquisa utiliza como recurso metodológico a pesquisa-a-
ção.

Realizaremos entrevistas semiestruturadas onde será entregue 
um questionário ao sujeito pesquisado - professor/a da disciplina de 
Educação Física da rede municipal de ensino de Goiânia - e solicitado 
que descreva: a) os principais elementos que dificultam ou inviabili-
zam a presença das lutas no contexto da Educação Física escolar; b) 
as experiências exitosas relacionados com o trato do conhecimento 
das lutas nas escolas; c) os procedimentos teórico-metodológicos que 
considera potencializador do ensino acerca do fenômeno das lutas na 
Educação Física escolar.

O instrumento para esta etapa da pesquisa será um questionário 
formado pelas duas questões supracitadas. 

Os sujeitos pesquisados foram selecionados a partir da anu-
ência da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. O critério de 
inclusão consistiu em eleger professores que estivessem tratando do 
conteúdo Lutas, na disciplina Educação Física, há pelo menos 1 (um) 
bimestre letivo e como critério de exclusão os sujeitos que por livre 
iniciativa optassem em não participar da pesquisa.

Os dados gerados a partir das entrevistas serão categorizados se-
gundo tópicos comuns, compondo unidades de análise (ALVES-MA-
ZZOTTI, 1998). Com essas categorizações será possível tabular e ana-
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lisar os principais elementos que dificultam ou inviabilizam a presença 
das lutas no contexto da Educação Física escolar; as experiências exito-
sas relacionadas com o trato do conhecimento das lutas nas escolas; e, 
por fim, quais os procedimentos teórico-metodológicos considerados 
como potencializadores do ensino acerca do fenômeno das lutas na 
Educação Física escolar.

Confecção do produto educacional

A pesquisa tem como relevância a possibilidade de contribuir 
com o processo de identificação das demandas dos trabalhadores da 
área da Educação Física e, como desdobramento, colaborar com a ins-
talação de propostas de estratégias de ensino adequadas e inovadoras. 

Desta forma, será ofertado o Seminário de pesquisa-ação com 
vistas a oferecer aos professores de Educação Física da rede municipal 
de ensino de Goiânia subsídios teórico-práticos de forma a pensar no 
equacionamento de problemas significativos da prática social, e por 
extensão, da pratica pedagógica, bem como possibilitar uma tomada 
de consciência por parte dos sujeitos envolvidos, com vistas à transfor-
mação da própria realidade pesquisada.

Inspirados nas contribuições teóricas apresentadas por Savia-
ni (1993), Berbel (1995) e Gasparin (2011), sobre a organização do 
trabalho escolar e o trato com o conhecimento, utilizaremos estraté-
gias didáticas para a conformidade e consolidação do seminário de 
pesquisa-ação. Constitui a estratégia metodológica desta etapa: a ex-
perimentação, problematização, teorização e reconstrução coletiva do 
conhecimento.

A Experimentação: a experimentação implicará em extrair, pela 
ação, possibilidades de manipulação e exploração dos recursos didá-
ticos, bem como das próprias capacidades dos demais integrantes do 
grupo. Serão propostos, com ênfase na experimentação, a exercitação 
de formas de jogos.

A Problematização: consistirá no confronto e na discussão das 
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diversas situações de ensino, levadas a efeito pela experimentação. 
Com a problematização as percepções extraídas do senso comum de-
vem dar lugar as inquietações para mobilizar o grupo em busca de 
explicações mais elaboradas. Para tanto utilizaremos o texto Pedagogia 
do esporte e das lutas: em busca de aproximações, dos autores Luiz Gus-
tavo Bonatto Rufino e Suraya Cristina Darido, como base para funda-
mentar as discussões sobre do problema da pesquisa.

A instrumentalização: consistirá na construção de respostas 
para os problemas identificados a partir da apresentação de subsídios 
advindos da problematização e isso implicará na apropriação de refe-
renciais teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos proble-
mas da prática pedagógica.

A Reconstrução Coletiva do Conhecimento: corresponderá ao re-
torno à prática social, em outro nível de compreensão na medida em 
que permitirá aos participantes da pesquisa a passagem de uma visão 
sincrética e geral, para uma visão sintética e mais elaborada do obje-
to investigado. Consistirá na ressignificação do sentido/significado do 
ato de ensinar o conteúdo abordado, neste caso as Lutas. 

Esses passos, ou seja, a estratégia metodológica - produto edu-
cacional - terá como previsão auxiliar o trabalhador da área da Educa-
ção Física que atua na rede municipal de ensino a pensar possibilida-
des inovadoras acerca do conteúdo Lutas nas aulas de Educação Física 
escolar.

Considerações finais

Conforme anunciado, nossa pesquisa se encontra em andamen-
to, de forma que nos é permitido apresentar apenas os elementos par-
ciais da totalidade do trabalho.

Todavia, consideramos que as etapas contempladas até o mo-
mento admitem que as exponhamos de maneira que ao apresentá-las, 
também exercitemos a nossa capacidade de reavaliação da tarefa em 
curso.
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Arrola-se, desta forma, que o conteúdo Lutas pertence ao con-
texto da Educação Física, o que nos permite dizer que há um enten-
dimento compartilhado de que é necessário trabalhar a ampliação do 
acervo metodológico utilizado pelos professores ao lecionarem sobre 
este conhecimento.

Precisamos, portanto, elaborar estratégias de ensino inovadoras 
a partir de nossas experiências práticas, que, com certeza, irão nos re-
meter a novas questões, considerando cada realidade.

Projetamos a expectativa de, com esta pesquisa, contribuir 
com o processo de identificação das demandas dos trabalhadores da 
área da Educação Física que lecionam nas escolas municipais da rede 
pública de ensino goianiense e, como desdobramento, colaborar com 
a instalação de propostas de estratégias de ensino adequadas e ino-
vadoras. 
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Literatura e história em quadrinhos 
na educação básica: uma sequência 

didática criativa
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Introdução

Uma ação educativa interdisciplinar entre artes visuais e literatura 
pode ser realizada mediante a abordagem de diversos e diferentes 

aspectos dos estudos específicos de cada área.  A importância da litera-
tura, por exemplo, é mostrada por Candido (1995) que a define como 
todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, 
até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das gran-
des civilizações. Juntando a essa perspectiva desse recorte, é necessário 
destacar também o conceito de letramento que é recém-chegado no 
cenário acadêmico (SOARES, 2000), considerando o tempo para mu-
danças paradigmáticas reais em práticas educativas. Na abordagem do 
letramento, o processo é de educação crítica, diferente da alfabetização 
a partir do acesso à literatura. A alfabetização não tem a preocupação 
de situar o indivíduo no seu tempo, no seu lugar como sujeito histó-
rico. O letramento, ao contrário, se apropria de todos os elementos 
vivenciais do educando e o motiva a se expressar, visando a um desen-
volvimento crítico, o que leva ao letramento literário, por consequên-
cia (COSSON, 2009). O objetivo do trabalho do qual aqui se apresenta 
um recorte foi criar uma proposta didática para estudantes de Ensino 
Médio, que estimulasse a leitura literária e ao mesmo tempo ampliasse 
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2. Doutora em Estudos Literários pela UNESP. Professora de Língua Portuguesa do CEPAE/UFG. 
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sua capacidade de leitura visual através do estudo da arte em quadri-
nhos associada à literatura, relação pouco explorada no meio escolar. 
A metodologia utilizada neste estudo é de recorte qualitativo: analise 
teórica do estado da questão e pesquisa participativa com aplicação de 
estratégia didática, tendo em vista a leitura de quadrinho literário sob 
supervisão, analise comparada de produção e oficina criativa de qua-
drinho para aperfeiçoar a formação leitora literária

Na atualidade, a busca da ação educativa integrada é funda-
mentada na necessidade do enfrentamento da fragmentação científi-
co-positivista, fundamento da grande maioria das práticas educativas 
no meio escolar. A interdisciplinaridade traz na base de seu conceito o 
diálogo entre os múltiplos fragmentos presentes no acervo do conheci-
mento humano. A perspectiva da ação interdisciplinar não pressupõe 
que cada área tenha sua competência reduzida ou anulada, mas que 
algumas áreas tenham suas competências articuladas de maneira a am-
pliar o conhecimento no processo de formação dos sujeitos em situa-
ção de aprendizagem. É o diálogo que se busca estabelecer ao propor a 
interface entre áreas do conhecimento (LUCK, 1994).

Mesmo considerando tratar-se a interdisciplinaridade de um 
grande desafio, a área de Ensino de Arte pode dialogar com diversas 
outras áreas, sem perder seu eixo específico, criando conexões ricas e 
importantes para o desenvolvimento do ser humano. Nesse sentido, 
compreende-se possível uma ação educativa entre Artes Visuais e Lite-
ratura, especialmente no que tange à promoção da experiência estética 
mediante a leitura, com ênfase no gênero literário, a ser desenvolvida 
com educandos do Ensino Básico. 

Na sociedade contemporânea, marcada pela pluralidade de lin-
guagens e pelo forte apelo dos novos meios e suportes, é necessário 
que a escola contemple diversas frentes para formação de crianças e 
jovens na Educação Básica. E nesse rico e novo universo da comu-
nicação contemporânea, há diversas e atraentes linguagens, de forma 
que a leitura na sociedade da cultura visual demanda um “letramento 
imagético”; essa é uma realidade posta pelo contexto, que exige uma 
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educação crítica, associada à produção e leitura criativas. A imagem é 
argumento desafiando a academia, por isso a necessidade premente de 
dar atenção científica ao discurso visual (DEMO, 2010).

Letramento Literário e Quadrinhos
 
Uma ação didática entre arte e literatura pode ser realizada me-

diante a abordagem de diversos e diferentes aspectos dos estudos es-
pecíficos de cada área, dada sua natureza notadamente subjetiva, que 
propicia a conexão interdisciplinar. Um desses pontos é, por exemplo, 
a leitura de gênero literário como atividade em que o estudante é apre-
sentado a uma forma de criação literária lúdica, melódica e criativa; 
trata-se do acesso à experiência da leitura da poesia por todas as idades 
(GEBARA, 2002).

Da perspectiva desse recorte, é necessário destacar o conceito de 
letramento que é relativamente recém-chegado ao cenário acadêmico 
(SOARES, 2000), considerando o tempo para mudanças paradigmáti-
cas reais em práticas educativas. Na abordagem do letramento, o pro-
cesso é de educação crítica, diferente da alfabetização. A alfabetização 
não tem a preocupação de situar o indivíduo no seu tempo, no seu 
lugar como sujeito histórico. O letramento, ao contrário, se apropria de 
todos os elementos vivenciais do educando e o motiva a se expressar, 
visando um desenvolvimento crítico. Dessa perspectiva, a prática da 
leitura literária na escola pode levar ao letramento literário, por conse-
quência (COSSON, 2009).

 Tendo em vista essas considerações, a proposta da presente pes-
quisa, que sucintamente se apresenta nesta comunicação, foi trabalhar 
duas linguagens diferentes, mas que podem se completar, se integrar: 
Literatura e Arte Sequencial (HQ). Atualmente, a utilização da Arte 
Sequencial na educação é objeto de estudos, especialmente a versão de 
obras literárias para a linguagem da Arte Sequencial (HQ), destacando 
sua pertinência e importância (VERGUEIRO; RAMA, 2009). Outro 
exemplo de análise da versão das obras literárias brasileiras para a lin-
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guagem gráfico-textual dos quadrinhos, demonstrando o seu valor e 
o desafio que é a integração criativa das duas linguagens, e apontando 
os aspectos específicos da linguagem sequencial com seus requadros, 
cores e expressividade plástica, é o estudo de Cirne (2000).

A Arte Sequencial, como linguagem, tem suas características 
expressivas, a argumentação gráfico-visual, que se estabelece mediante 
a capacidade de pensar visualmente e organizar em requadros, ilustra-
ções, em sequência dinâmica. Nela há o poder da síntese expressiva 
combinando a palavra escrita e a imagem (EISNER, 1995).

Para fazer um recorte mais preciso no campo da literatura, há 
atualmente a área de estudo da literatura e quadrinhos (HQ), aqui 
sinônimo de Arte Sequencial Gráfica, que se propõe a desenvolver o 
gosto pela leitura por meio da prática da produção literária e de poesia 
em quadrinhos, pelo educando na Educação Básica, oportunizando 
o exercício expressivo visual e literário (PEREIRA JUNIOR, 2007). A 
proposta foi analisar, na Educação Básica, a ação didática entre Litera-
tura e Artes Visuais, por meio da leitura e da recriação do texto literá-
rio e gênero quadrinhos, de maneira que as duas linguagens se juntem 
para estabelecer significados novos e criativos. Em tal produção, o tex-
to é complementar à imagem, é soma da palavra escrita e disposição de 
elementos visuais, não se configurando como mera ilustração do texto 
(PEREIRA JUNIOR, 2007).

Assim como ocorre com a prática leitora da literatura veicula-
da pelos gêneros clássicos, o texto literário em formato de quadrinhos 
pode favorecer a ampliação do gosto pela leitura, por parte do edu-
cando, justamente por ter essa capacidade de complementaridade en-
tre duas linguagens diferentes e importantes no processo de formação 
subjetiva do ser. Diante das dificuldades para desenvolver uma prática 
leitora cotidiana, dentro do espaço escolar, são desejáveis experiências 
didáticas que visem fortalecer essa possibilidade, resultando em be-
nefícios para a área de literatura e de artes visuais; consequentemente, 
o educando será estimulado à leitura da linguagem literária clássica 
por meio de outra linguagem, a visual. Será possível perceber, em de-
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corrência, a integração das duas linguagens na leitura e produção de 
literatura em quadrinhos. 

Atualmente, há diversos trabalhos, por exemplo, literatura em 
quadrinhos, desde os grandes clássicos de Homero a experiências de 
escritores nacionais. Os estudiosos da cultura visual afirmam que se 
deve privilegiar a imaginação, ambiente livre e estimulador para a 
produção criativa, a fim de investir nas práticas culturais da infância 
(MARTINS; TOURINHO, 2010). Essa ação didática favorece, igual-
mente, o desenvolvimento da leitura na cultura visual contemporânea, 
que exige desenvolvimento da capacidade da leitura visual crítica.

A importância da literatura, em todos os gêneros, no desen-
volvimento humano é destacada em diversos estudos que chamam 
atenção para a evidente função social da arte literária (CANDIDO, 
1995). Essa função social, evidentemente, não se dissocia da função 
existencial, na medida em que promove a experiência estética. O po-
ema, por exemplo, é identificado como a representação da própria 
vida, expressando o eterno da vida subjetiva (SIDNEY; SHELLEY, 
2002). Dessa forma, um projeto dessa natureza oportunizará vivên-
cias artísticas estruturadas, favorecendo ao desenvolvimento global 
do educando. O caráter lúdico e criativo, especialmente da literatura 
destinada ao público infantil e juvenil, aliado à visualidade expres-
siva estimula no leitor o desejo de novos voos, de forma a levá-lo a 
se aprofundar no universo dos livros e imagens, enriquecendo sua 
capacidade de compreensão do mundo. Em consequência, esse leitor 
pode ser preparado para a vida em sociedade, permeada de apelos 
gráfico-visuais, com discursos eloquentes e perturbadores, que exi-
gem capacidade crítica para se contrapor a essa realidade consumista 
e reducionista.

Nessa perspectiva, se trabalhou, certamente, para que os edu-
candos dominem conhecimentos e habilidades que vão incentivar 
operações mentais para uma maior integração social. Essa unidade 
de estudo oportunizará a possibilidade de dominar e compreender 
mais profundamente um conteúdo, pelo estudo de matéria especí-
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fica, num recorte do saber escolar, potencializando o ensino (LIBÂ-
NEO, 1994). 

É importante ressaltar, também, que foi adotada a Abordagem 
Triangular na dinâmica de aulas destinadas à leitura literária e produ-
ção de textos em quadrinhos. A perspectiva triangular é definida como 
uma proposta de condução didática em artes visuais, adotada em ou-
tras linguagens artísticas. Nela, o educador deve explorar, de forma 
equilibrada, os eixos: fazer artístico, apreciação dirigida e história da 
arte. O plano de ação didática seguirá essa proposta apresentada, den-
tro dos estudos didáticos em ensino de arte, como projeto de excelên-
cia para uma condução que favoreça o desenvolvimento do educando 
no domínio e compreensão da linguagem de artes visuais (BARBOSA; 
CUNHA, 2010).  

Objetivos

Explorar e analisar estratégias de incentivo às leituras literárias 
e visuais. Tais estratégias objetivam estimular a leitura do quadrinho 
baseado em obra literária e desenvolver atividades criativas usando 
a produção de quadrinhos; propor, documentar e analisar o uso da 
literatura em quadrinhos como estratégia de ação didática entre lite-
ratura e artes visuais na Educação Básica; estimular a leitura mediante 
o estudo da produção do quadrinho literário nacional, compostos de 
diversas opções para a análise. Neste trabalho foi escolhida a obra de 
Machado de Assis: Dom Casmurro.

Metodologia 

A referida pesquisa teve uma abordagem qualitativa de recorte 
observação participante, em que o observador se coloca na vivência 
com os sujeitos pesquisados (SEVERINO, 2007), aplicando e avalian-
do um percurso de estratégia didática interdisciplinar. A pesquisa se 
utilizará, também, da análise de literatura em quadrinhos brasileira, 
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produzida em uma unidade de estudo para educandos de Ensino Mé-
dio, denominada “Unidade de leitura e recriação de literatura em Qua-
drinhos”. Nessa pesquisa, trinta (30) estudantes de Ensino Médio do 
CEPAE/UFG, adolescentes entre 15 e 17 anos, tiveram acesso à leitu-
ra de quadrinhos literários sob orientação, foi escolhido o título Dom 
Casmurro de Machado de Assis, ou conforme a necessidade, um outro 
autor de destaque da literatura clássica brasileira, versado para HQ. 
Esses alunos participaram, também, de uma oficina criativa de intro-
dução à produção de quadrinhos, a fim de que conhecessem a lingua-
gem do gênero HQ, de forma didática. Essa proposta foi composta de 
8 aulas, 4 delas para leitura e análise de literatura em quadrinhos, e 4  
para produções criativas orientadas.

A coleta de dados se deu mediante observação participativa em 
sala de aula, observando atividades feitas pelos estudantes, produção, 
interesse real e registro fotográfico das ações didáticas. Quanto ao 
produto final da experiência didática, foi elaborada uma revista em 
formato HQ sobre essa sequência didática. Essa revista, que expõe a 
sequência experimentada e à qual se pode chamar “processo didático 
inovador entre literatura e artes visuais”, poderá ser utilizada na for-
mação docente como “método de trabalho de incentivo à formação 
leitora”. 

Discussão sobre resultado final da pesquisa

Na atualidade, a busca da ação educativa interdisciplinar é jus-
tificada na necessidade do enfrentamento da fragmentação científico
-positivista, fundamento da grande maioria das práticas educativas no 
meio escolar. As áreas de ensino de arte e de literatura podem dialogar 
entre si e com diversas outras áreas, sem perder seu eixo específico, 
criando conexões ricas e importantes para o desenvolvimento do ser 
humano. Nesse sentido, esta pesquisa apresentou um projeto de leitura 
escolar integrando artes visuais e literatura, com vistas à provocação 
do interesse de jovens pela leitura, com ênfase no gênero literário. Na 
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sociedade contemporânea, marcada pela pluralidade de linguagens e 
pelo forte apelo dos novos meios e suportes, é necessário que a escola 
contemple diversas frentes para a formação de crianças e jovens na 
Educação Básica. E nesse rico e novo universo da comunicação con-
temporânea, há diversas e atraentes linguagens. Para a cultura visual, 
a imagem é argumento desafiando a academia, por isso a necessidade 
premente de dar atenção científica ao discurso visual. Tendo em vista 
essas considerações, a proposta da presente pesquisa foi trabalhar duas 
linguagens diferentes, mas que podem se completar, se integrar: Lite-
ratura e HQ. 

 Arte Sequencial, como linguagem, tem suas características ex-
pressivas, a argumentação gráfico-visual, que se estabelece mediante a 
capacidade de pensar visualmente e organizar em requadros, ilustra-
ções, em sequência dinâmica. Nela há o poder da síntese expressiva 
combinando a palavra escrita e a imagem. Os estudiosos da cultura 
visual, por outro lado, afirmam que se deve privilegiar a imaginação, 
ambiente livre e estimulador para a produção criativa, a fim de investir 
nas práticas culturais da infância. A ação didática proposta favorece, 
igualmente, o desenvolvimento da leitura na cultura visual contempo-
rânea, que exige capacidade crítica do leitor. Este trabalho de pesquisa 
ateve-se a questões orientadoras do processo, a saber: Quais as pos-
sibilidades didáticas existentes para se estimular a leitura literária na 
escola, por meio de ação educativa interdisciplinar de literatura e artes 
visuais? Como fazer isso de forma objetiva com estudantes do Ensino 
Médio? 

Depois de feitas algumas considerações com base em pressupos-
tos teóricos do letramento literário, linguagem dos quadrinhos, ensino 
de artes, cultura visual e em algumas noções fundamentais de interse-
miótica, elaborou-se uma Sequência Didática que foi aplicada em uma 
turma de Ensino Médio, tendo em vista otimizar a ação pedagógica na 
formação leitora dos alunos. A experimentação da referida Sequên-
cia Didática aplicada para a formação leitora de estudantes de Ensino 
Médio respondeu às questões iniciais propostas: que tipo de dinâmica 
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com uso da HQ favoreceria a formação leitora em sala de aula? Como 
desenvolver uma ação efetiva, contemplando a interface estético-di-
dática entre artes visuais e literatura? Foi desenhada e aplicada a pro-
posta de ação para o educando do ensino médio com a finalidade de 
promover e incentivar a leitura literária. Os alunos que se constituíram 
como sujeitos da pesquisa, mais precisamente da experiência didática, 
demonstraram, por meio dos diversos dados colhidos no processo, que 
a proposta foi interessante. E pela participação interessada e produção 
criativa realizada pelos referidos sujeitos da pesquisa acredita-se que a 
Sequência Didática proposta atingiu seu objetivo de estimular a leitura 
dos clássicos e despertar o interesse por um gênero diferenciado que 
se baseia nesses mesmos clássicos – as HQs. A atividade desenvolvida, 
que teve como objeto a leitura do romance machadiano Dom Casmur-
ro e de duas versões de HQ de mesmo título, foi denominada “Unidade 
de Comparação” de produção. Nesta dinâmica, os estudantes analisa-
ram a composição das Arte Sequencial (HQ), baseados na leitura do 
original literário a que tiveram acesso, procurando observar aspectos 
de recriação das cenas e capítulos transpostos, pelos quadrinistas, para 
o gênero Arte Sequencial. 

O propósito com a relação entre as diferentes linguagens no 
processo de leitura, como foi dito na Introdução deste trabalho, foi o 
de promover uma maior aproximação do jovem leitor com o texto lite-
rário lido, mediante um movimento que pode ser compreendido como 
uma abordagem intersemiótica, considerando que a ação proposta 
contempla um processo de percepção da transmutação de linguagem 
ou tradução intersemiótica. Como complemento à ação leitora, a Se-
quência Didática, previu para o mesmo grupo de sujeitos de pesquisa, 
uma atividade orientada de criação gráfica, mais especificamente, de 
desenho de imagens em que expusessem suas impressões pessoais so-
bre a leitura do romance Dom Casmurro e sobre a relação literatura 
e quadrinhos, ou seja, demonstrando sua percepção do processo de 
criação pela literatura e recriação pela HQ, por meio do uso da lingua-
gem básica da HQ. Alguns optaram por fazer colagens usando ima-
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gens recortadas de revistas. Essa atividade criativa pode igualmente ser 
considerada um exercício de transmutação sígnica. Nesse processo, os 
alunos puderam experimentar o movimento da transposição de um 
gênero expressivo a outro, do que resultou, conforme os depoimentos, 
uma melhor compreensão do processo e uma maior aproximação das 
obras lidas, tanto do romance quanto da HQ. 

Dessa perspectiva, pode-se considerar que a hipótese que nor-
teou o projeto desta pesquisa foi confirmada. Um projeto de leitura 
que envolva a associação entre o texto literário e sua recriação pela 
HQ pode se configurar como ação importante no estímulo à formação 
leitora de estudantes do Ensino Médio, o que evidentemente pode ser 
profícuo para todas as séries da Educação Básica. Isso porque a litera-
tura transmutada para a história em quadrinhos pode ser uma grande 
provocação a crianças e jovens tão afeitos às visualidades, já que sujei-
tos de uma época em que as imagens prevalecem nos discursos mais 
acessados, em que a própria imagem está ao alcance de um brevíssimo 
toque digital. Como toda pesquisa que investiga objeto tão vivo quanto 
a formação humana na dimensão do ensino-aprendizagem no âmbito 
da educação básica, esta naturalmente inspira desdobramentos. Sobre-
tudo porque os estudos sobre o objeto que se colocou no centro de 
minhas atenções como professor-pesquisador apenas se iniciaram. 

O desejo é que dessa experiência frutifiquem outras, por meio 
de oficinas que tematizem a relação entre HQ e literatura, a serem ofe-
recidas a professores das duas áreas envolvidas. O primeiro passo para 
este projeto futuro é o que se propõe como “produto” desta pesquisa, 
uma revista didática. Por fim, reitera-se como motivação e justificativa 
da proposta o desejo de fazer valer o direito de acesso à literatura e às 
artes no meio escolar, um direito inalienável do ser humano cuja prin-
cipal função não é outra senão humanizar. Essa concepção do estudio-
so Antonio Candido, que permeou todo o movimento deste trabalho 
de pesquisa, pode ser confirmada nas palavras de outro estudioso da 
literatura, Tzvetan Todorov, na forma da seguinte declaração: “Hoje, se 
me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem esponta-
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neamente a cabeça é: porque ela me ajuda a viver”. Que essas palavras 
valham apenas como efeito de acabamento provisório de um estudo 
que terá continuidade.
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Introdução

O Estágio Curricular Supervisionado I no curso de Ciências Bioló-
gicas da Universidade Federal de Goiás (UFG) é a disciplina em 

que temos a oportunidade de vivenciar os acontecimentos da escola e 
refletir sobre eles através de discussões de textos. O estágio nos permi-
te, como destaca Borssoi (2008), “a aproximação da realidade escolar, 
para que o aluno possa perceber os desafios que a carreira lhe oferece-
rá, refletindo sobre a profissão que exercerá, integrando - o saber fazer 
- obtendo (in)formações e trocas de experiências” (p. 01).
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Bernardy e Paz (2012) discutem que o estágio supervisionado 
vai muito além de um simples cumprimento de exigências acadêmicas, 
na realidade a atividade faz parte de uma oportunidade de crescimen-
to pessoal e profissional. Assim, as experiências vivenciadas na escola 
permitem uma ampliação de muitos fatores, principalmente do que 
realmente é educação, ensino e docência na prática profissional. Para 
além das experiências na escola, discutir o ensino-aprendizagem, o pa-
pel do professor e o uso de distintas estratégias, contribuirá para o nos-
so fazer docente. Tanto as experiências escolares quanto a discussão 
teórica nos fazem refletir sobre a importância de sermos professores 
dinâmicos, que elaboram atividades diversificadas e que exploram as 
diversas potencialidades dos alunos. É preciso que, enquanto profes-
sores, pensemos em propostas que proporcionem atitudes e diretrizes 
que estimulam o “gostar de aprender’’. É necessário estimular o desejo 
de conhecer, pois esse atua diretamente em aprender a aprender.

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Univer-
sidade Federal de Goiás (CEPAE - UFG) é uma escola de educação bá-
sica e campo de estágio de diversas licenciaturas da UFG. As aulas de 
ciências nos anos iniciais (do terceiro ao quinto ano da primeira fase 
do ensino fundamental) são desenvolvidas por professoras licenciadas 
em Ciências Biológicas. Por conta disso, a primeira fase no CEPAE tor-
na-se um novo campo de estágio, que possui especificidades que temos 
que levar em conta em nossos estudos e ações.

Fazendo uma reflexão sobre como deve ser ensinado ciências nos 
anos iniciais, é primordial pensarmos em estratégias pedagógicas que 
visam desenvolver atitudes e habilidades científicas, como sendo aquelas 
que despertam nos alunos a curiosidade e que o instigam a problema-
tizar as ideias e buscar respostas. Porém, essas somente se tornam pos-
síveis à medida que os problemas apresentados passam a servir como 
desafios para primeiramente conhecê-lo, estudá-lo, reconhecer suas 
causas, refletir a respeito, identificar e planejar as possíveis soluções.

No estágio buscamos ampliar as possibilidades de parceria com a 
escola. Mais do que vivenciar o ambiente escolar, acreditamos que tam-
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bém podemos contribuir com a educação básica e a melhoria do ensino de 
ciências, na medida em que estabelecemos diálogo com os professores re-
gentes e construímos ações que possam ser desenvolvidas conjuntamente. 
Não queremos apenas observar e, por outro lado, não queremos entregar 
fórmulas prontas. Com a construção colaborativa das ações aprendemos 
com a experiência do professor regente e levamos da nossa experiência 
universitária inovações, estratégias diferenciadas e novas formas de abor-
dar os conceitos. Podemos, por exemplo, pensar em ações mais complexas 
que seria de difícil execução para um só professor na escola. 

Nesse período de estágio tivemos a oportunidade de vivenciar 
e interpretar os acontecimentos escolares no CEPAE. Nossos olhares 
estiveram atentos aos anos iniciais, do terceiro ao quinto ano. Hou-
ve conversa com os alunos, observações, registros e coletas de infor-
mações que nos permitiram conhecer o funcionamento da escola, 
com seus problemas e necessidades, o que nos ajudou a diagnosticar 
os acontecimentos de forma crítica. Uma situação que nos chamou a 
atenção foi o uso inadequado dos bebedouros que continham alguns 
copos compartilhados. A partir dessa realidade vimos a necessidade de 
intervir nesse aspecto do cotidiano escolar, dado que tal hábito pode 
trazer riscos à saúde. Portanto, a partir da observação e análise, torna-
mos a questão do consumo de água e o uso compartilhado de copos o 
tema do nosso Projeto de Intervenção Pedagógica. 

Neste capítulo apresentamos reflexões sobre as nossas vivências 
na elaboração e desenvolvimento de atividades pedagógicas desenvol-
vidas com os alunos do ensino fundamental, primeira fase, visando 
motivar os alunos à curiosidade e participação sobre a temática “água 
e higiene”, possibilitando na nossa formação um momento ímpar de 
vivência e aprendizagem.

O ensino de Ciências nos anos Iniciais e o Projeto de Intervenção 
no estágio

Mendes (2010) discute que o estudo e o ensino das Ciências Na-
turais nos anos iniciais do Ensino Fundamental são relevantes para 
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compreensão de que a Ciência está presente na nossa vida e interfere 
diretamente em nossa sociedade. Entretanto, o ensino de Ciências é 
geralmente focado na transmissão de conteúdos científicos de maneira 
vertical, onde o professor transmite aos seus alunos os conhecimentos 
produzidos pela Ciência ao longo da história da humanidade. Nessa 
perspectiva, cabe aos alunos receberem a informação, não havendo es-
paço para a apresentação dos conhecimentos prévios, oportunidades 
para reflexões e questionamentos sobre os conteúdos trabalhados.

É fato que a formação dos professores constitui um fator de gran-
de relevância do quadro de problemas percebidos no ensino de Ciências. 
De acordo com Carvalho e Gil-Pérez (2006), há algumas necessidades 
formativas do professor, entre elas o domínio dos conteúdos científicos 
a serem ensinados em seus aspectos epistemológicos e históricos, explo-
rando suas relações com o contexto social, econômico e político.

Segundo Moran, Masetto e Behrens (2000), o uso de práticas 
inovadoras é fundamental na educação atual e devem ser entendidas 
como sendo aquelas que são capazes de transformar a educação em 
um processo de vida real, tanto para os alunos como para os educado-
res, isto é, que transformem suas vidas em um processo permanente 
de aprendizagem. Dessa forma, é importante que na formação inicial 
ou continuada do professor dos anos iniciais sejam desenvolvidos ha-
bilidades para a condução do conhecimento científico, para que esse 
profissional possa estar preparado para além de reconhecer as hipó-
teses explicativas dos alunos, incentivá-los e auxiliá-los a planejar e a 
executar ações investigativas apropriadas para averiguá-las.

Observando e intervindo na escola parceira

A escola, nosso campo de atuação e pesquisa, é o organismo di-
nâmico onde temos abertura para circular por todas as partes da mes-
ma e dialogar com seus membros possibilitando assim, uma teia maior 
de conhecimentos.

De acordo com Custodio (2012) a escola-campo tem o papel de 
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acolhimento e contribuição para o futuro profissional, contribui com a 
complementação das práticas educacionais, dá todo apoio e estrutura 
para o estagiário desenvolver seu trabalho de intervenção, oferece ao 
aluno espaço, instrumento e orientação para que ele desenvolva seu 
trabalho, proporciona ao estagiário a vivência do conhecimento teó-
rico adquirido e possibilita sentir a realidade da escola e testar o que 
pode ou não dar certo. 

Nesse aspecto, a escola em que desenvolvemos o estágio, con-
tribui como lugar apropriado para instituir princípios e conteúdos de 
formação e de qualificação profissional dos professores, o que não di-
minui a seriedade do papel da universidade, a quem incumbe à for-
mação em nível superior, uma vez que esta instituição dispõe de estra-
tégias teóricas e metodológicas para fazer avançar as investigações e 
as pesquisas educacionais. Assim sendo, ambas as instituições podem, 
pelo sentimento de parceria, promover a construção de espaços, por 
meio do Estágio Curricular Supervisionado, que pode proporcionar-
lhes condições de intercâmbio para suas relações.

E foi nesta parceria estabelecida, que durante o período de ob-
servação da escola notamos situações problemáticas como o uso ina-
dequado dos bebedouros que continham alguns copos compartilhados 
entre alunos e funcionários. Alguns usuários mais “cautelosos“ optavam 
em usar as mãos ou garrafinhas e havia aqueles que escolhiam não be-
ber água no período de permanência na escola. A partir dessa realidade 
vimos a necessidade de intervir nesse aspecto do cotidiano escolar, pois 
a não mudança desses hábitos higiênicos poderia trazer riscos à saúde 
de qualquer membro da escola, seja pelo mau uso dos utensílios usados 
para consumir a água, quanto pela falta dela no organismo humano.

Além dos riscos pelo não consumo, também é importante os 
cuidados que envolvem o fato de muitos estudantes fazerem uso com-
partilhado de copos, garrafas de água simples, squeeze, entre outros, e 
dividem esses objetos de uso pessoal com outras pessoas, sem saber 
que podem contrair uma doença ou até mesmo risco de contaminação 
para os seus pares.
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A escola tem um papel formador com função, pois segundo 
Alarcão (2001), é importante a escola organizar contextos de aprendi-
zagem que favoreçam o cultivo de atitudes saudáveis e o desabrochar 
das capacidades de cada um com vistas ao desenvolvimento das com-
petências que lhes permitam viver em sociedade, ou seja, nela convier 
e intervir em interação com outros cidadãos.

Precioso (2004) afirma que, por ser o local onde o aluno fica a 
maior parte de seu dia, a escola passa a ser responsável por ensinar há-
bitos de saúde que favoreçam o seu crescimento, desenvolvimento e a 
prevenção de doenças preparando-os para que ao sair da escola sejam 
capazes de incorporar tais hábitos na sociedade.

Diante deste contexto, a escola deve ser compreendida como um 
dos ambientes primários de disseminação de informações e conscien-
tização dos alunos acerca de assuntos que contribuirão para formação 
social, cultura, moral e intelectual deles. 

 
Trajetória metodológica

Pensando em atividades motivadoras, optamos em realizar um 
circuito pedagógico lúdico, no qual foi construído um túnel com te-
cido contendo quatro estações. O circuito teve duração de 40 minu-
tos, sendo atendidas seis turmas do ensino fundamental, primeira fase 
(duas turmas de 3º Ano, duas de 4º Ano e duas de 5º Ano):

•	 Primeira estação: os alunos foram convidados a participar 
do circuito, introduzidos sobre a importância da água des-
de o momento da fecundação, formação do feto, nascimento 
até a pessoa idosa, apresentando também, a problemática en-
contrada na escola campo.

•	 Segunda estação: tratou da importância em se preservar água 
e seu consumo consciente através de modelos didáticos so-
bre distribuição de água no planeta e a importância da água 
para os seres vivos.
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•	 Terceira estação: apresentou algumas doenças que podem ser 
transmitidas pelo compartilhamento de objetos e pela pouca 
ingestão de água. Utilizamos a ajuda de um torço anatômico 
e ainda um copo modelo com microrganismos de papel.

•	 Quarta: contemplou uma sala de aula que foi denominada de 
sala das curiosidades. Dentro da sala possuíam práticas so-
bre o assunto abordado: culturas de bactérias, microscópios 
caseiro e óptico, vídeos e um aplicativo para celular, denomi-
nado Whatsagua.

Um mês após a aplicação das atividades pedagógicas, rea-
lizamos a investigação sobre a proposta desenvolvida por 
meio da aplicação de um questionário estruturado, com 
perguntas fechadas e algumas questões abertas, sobre a te-
mática desenvolvida nas quatro estações trabalhadas com 
os alunos. O questionário foi respondido por 175 alunos, 
sendo 55 do 3º Ano, 59 do 4º Ano e 61 do 5º Ano. Os 
dados dos questionários foram tabulados e as questões 
abertas foram analisadas com base no uso de categorias 
(BARDIN, 2009).

Resultados e discussão

A oportunidade de desenvolvermos as atividades com os anos 
iniciais nos possibilitou compreender melhor as ideias de Erikson apud 
Veríssimo (2002), que discute que nessa faixa etária as crianças estão 
totalmente propícias para o aprendizado pleno, em que a curiosidade 
e esforço são formados e cabe ao professor e a escola reconhecerem as 
habilidades delas desenvolvendo a autoestima e aprendizagem.

Goldschmidt (2012), afirma que as crianças adoram aprender. 
Portanto, é vital que os professores ao trabalharem Ciências levem em 
consideração a curiosidade da criança pelo ambiente em que vive. Nes-
te contexto, a ciência deve estar presente nos anos iniciais, não apenas 
como transmissão de conceitos científicos, mas compreendida como 
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processo de formação destes, na superação das percepções alternativas 
dos estudantes e enriquecimento de sua cultura científica.

Os professores de anos iniciais devem valorizar a curiosidade 
das crianças e trazer para a sala de aula os conhecimentos que os alu-
nos já possuem. Devem estar compromissados em ensinar, sem se pre-
ocupar apenas com o conteúdo, mas valorizando todo o processo de 
ensino aprendizagem. 

O envolvimento e o interesse que o circuito pedagógico desper-
tou foi visível entre os alunos da primeira fase. Eles questionaram, se 
encantaram com as demonstrações e participaram efetivamente. Isso 
indica o sucesso do projeto de intervenção, o que pode ser pode ser 
constatado nos resultados do questionário, apresentados nas Tabela 1, 
2, 3 e 4 e Figura 1.

Em relação à maneira correta de beber água, os alunos, indepen-
dente do ano em que estudam, reconhecem o modo correto pelo uso da 
garrafinha, mostrando-se conscientes em relação ao seu uso. Igualmente 
reconhecem a importância da ingestão de uma quantidade significativa 
de água, sendo de pelo menos oito copos de água por dia. Ainda que os 
alunos reconheçam que quando crianças somos formados com maior 
quantidade de água, percebemos que ainda permaneceram dúvidas. 

Com relação à quantidade dos diferentes tipos de água, os alu-
nos do 3ºAno demonstraram não ter discernimento sobre a pouca 
quantidade de água doce potável disponível no planeta, diferentemen-
te dos alunos de quarto e quinto ano. Sabendo que o tema “Água” é 
trabalhado no segundo semestre do 3º Ano, percebemos aqui como a 
atividade de intervenção se conecta aos conteúdos desenvolvidos na 
escola. Os alunos do 4ºAno e 5º Ano que já trabalharam o tema se 
apropriaram melhor dessa etapa na atividade pedagógica. Mesmo as-
sim, a maior parte dos alunos do 3º Ano compreendeu a maior exis-
tência de água salgada. Com o túnel as professoras regentes puderam 
ver seus alunos utilizando os conhecimentos desenvolvidos na sala de 
aula em anos anteriores.



395Estágio no Ensino dE ciências nos anos inicias: possibilidadEs dE aprEndEr!

Tabela 1. Resultados do questionário respondido pelos alunos de anos 
iniciais em relação às questões relacionadas à importância da água no 
planeta e para o corpo.

Questões Alternativas
3º  

Ano
(%)

4º 
Ano
(%)

5º 
Ano
(%)

Maneira correta de 
beber água

Com a mão 0,0 3,4 3,3
Beber na garrafinha 100,0 94,9 96,7
Copo compartilhado 0,0 1,7 0,0

Quantidade de água no 
corpo de acordo com 

a idade

Criança 79,6 98,3 87,5
Adulto 11,1 1,1 7,1
Idoso 9,3 0,0 5,4
Não respondeu 1,7 0,0 0,6

Tipo de água que tem 
mais no planeta

Salgada 69,1 94,9 98,5
Doce 5,5 0,0 0,0
Doce potável 25,5 5,1 1,5

Quantos copos por dia 
são necessários

Seis copos 12,3 10,3 15,6
Dois copos 5,3 3,4 3,1
Oito copos 82,5 84,7 80,6

Fonte: Elaboração dos autores 

A falta de água pode ocasionar diversas patologias, entre elas 
doenças renais. Apesar do maior número de alunos reconhecerem os 
rins como órgão que é acometido pela doença, percebemos que a re-
presentatividade se torna maior, à medida que avançamos nos anos de 
ensino.

Os alunos dos anos iniciais demonstraram compreender a im-
portância do uso da garrafinha individual. Porém, ainda há um núme-
ro relevante de alunos que não a trazem, mesmo sabendo dos riscos 
de doenças no uso de copo compartilhado ou no empréstimo de gar-
rafinhas. Por mais que se tenha desenvolvido atividades com os alunos 
a respeito, esses resultados são momentâneos e há necessidade de um 
trabalho contínuo sobre hábitos de higiene. 

Sobre o uso das mãos para tomar água, além de ser constatado 
na escola que as crianças possuem tal prática, os alunos responderam 
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que de fato fazem isso sempre ou às vezes. Esse resultado mostra-se 
preocupante, porque as mãos, se não bem higienizadas, são um veí-
culo transmissor de doenças. Santos (2002) discute que a utilização 
simples de água e sabão pode reduzir a população microbiana presente 
nas mãos e, na maioria das vezes, interromper a cadeia de transmissão 
de doenças. Cerca da metade dos alunos apresentam esse hábito, o que 
é alarmante, principalmente ao consideramos que quando questiona-
dos sobre os problemas em tomar água usando a mão, mais de 80% 
reconhece os riscos.

Tabela 2. Resultados do questionário respondido pelos alunos de anos 
iniciais em relação às questões relacionadas aos riscos do consumo 
inadequado da água ao organismo.

Questões
Alternativas

3º 
Ano

(%)

4º 
Ano
(%)

5ºAno 
(%)

A falta de água afeta

Coração 25,0 9,7 5,1
Rins 60,7 82,3 94,9
Cérebro 14,3 8,1 0,0
Não respondeu 0,6 0,0 0,0

O que acontece quando 
se bebe em um copo 
compartilhado

Ter vontade de estudar 3,5 0,0 0,0

Sentir diversão e alegria 5,3 1,7 3,0
Adquirir doenças 91,3 98,3 97,0

Você bebe água
na mão

Coloca água na mão para 
beber

9,1 5,3 17,9

Nunca toma água na 
mão

54,5 59,6 39,3

Ás vezes toma água na 
mão

36,4 40,4 42,9

Já viu copos nos 
bebedouros da escola

Sim 80,0 94,7 85,5
Não 20,0 5,3 14,5

Às vezes 0,0 0,0 0,6
Não respondeu 0,6 0,0 0,0
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Toma água no copo 
compartilhado dos 

bebedouros

Sim 7,1 1,7 3,4
Não 85,7 92,7 77,6

Só às vezes 5,4 10,0 17,2

Não respondeu 1,8 1,7 1,7

Traz garrafinha

Sim 61,0 82,1 60,7

Não 39,0 10,7 39,3

Talvez 0,0 7,1 0,0

Empresta garrafinha

Não trago garrafinha 25,4 23,1 36,8
Empresto 19,1 0,0 7,0
Não, pois causa doença 55,6 76,9 56,1
Não respondeu 0,0 0,0 0,7

Pegam sem eu perceber 0,0 0,0 1,1
Acredita ter problemas 
em tomar água usando 

a mão

Sim 82,1 92,9 83,6

Não 17,9 7,1 16,4

Fonte: Elaboração dos autores

 
Os alunos apontaram doenças como o principal risco ao consu-

mir água com as mãos, demonstrando terem conhecimento sobre as 
possibilidades de contaminação e até os agentes de risco, pois foram 
citados vermes, bactérias, germes e microrganismos presentes na boca.

A escola possui um ambiente de amplo saber específico, além de 
apresentar caráter universal e obrigatório. Esses são pontos que forta-
lecem o papel da escola como instrumento de conscientização. Porém, 
essa não é uma função que cabe somente à escola; envolve também a 
educação familiar e a promoção de políticas públicas. Não basta ape-
nas desenvolver os conteúdos de educação, é necessário também sa-
near o ambiente e promover ações de conscientização que alcancem 
todas as esferas da sociedade.

Costa, Silva e Diniz (2008), afirmam que:

Uma das formas de se promover saúde e incentivar práticas 
de vida saudáveis é utilizar-se do processo de educação em 
saúde, onde se oportuniza o compartilhamento de saberes 
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dos mais variados possíveis na busca de soluções das mais 
diversas problemáticas. Ações educativas podem visar à sen-
sibilização e/ou a conscientização sobre algum problema de 
saúde, ou ações que possam evitar o surgimento de males 
à clientela. Nesse sentido, não se pode deixar de lembrar o 
quanto às ações preventivas são mais vantajosas que as ações 
curativistas; tanto do ponto de vista econômico, quanto do 
ponto de vista assistencial, uma vez que podem diminuir a 
incidência de doenças e contribuir para a diminuição do nú-
mero de pacientes que buscam serviços de maior complexi-
dade, mais dispendiosos e por vezes menos efetivos ( p. 31).

Tabela 3. Resultados do questionário respondido pelos alunos de anos 
iniciais em relação às questões relacionadas aos riscos oferecidos pelo 
consumo de água diretamente nas mãos.

Quais os riscos do consumo da água 
diretamente nas mãos?

3º Ano
(%)

4º Ano
(%)

5ºAno
(%)

Doenças 50,0 47,7 46,2
Contaminação 28,2 12,5 14,0
Mal-estar 6,4 1,1 5,4
Morrer 1,3 0,0 1,1
Problema com urina 0,0 0,0 0,8
Vermes 1,9 2,3 2,2
Bactérias 6,4 17,0 7,5
Microrganismos na boca 2,6 21,9 53,3
Germes 0,0 3,4 2,2
Não há problema de beber água na mão, se essa 
estiver higienizada 1,3 1,2 10,7

Herpes 0,0 12,3 0,4
Nenhum 0,0 0,0 1,1
Não sei 2,6 0,0 0,0
Não responderam 1,3 1,5 2,2

Fonte: Elaboração dos autores

Sobre as atividades realizadas, constatamos que durante o cir-
cuito realizado os alunos ficaram eufóricos com as situações que en-



399Estágio no Ensino dE ciências nos anos inicias: possibilidadEs dE aprEndEr!

volveram as atividades práticas experimentais, sobretudo o uso do 
microscópio, tanto laboratorial quanto o caseiro. Tais vivências são 
importantes, pois permitem segundo Capelleto (1992), que o próprio 
aluno raciocine e realize as diversas etapas da investigação científica, 
desde o uso de equipamentos mais sofisticados, aos artesanais, que 
podem ser considerados primórdios para esta construção.  As ativi-
dades desenvolvidas se mostraram significativas não só pelos conteú-
dos apresentados, mas também pela aproximação do aluno no mundo 
científico, o fazer Ciência por parte do sujeito, a interação de fatores 
específicos e conteúdos científicos também de modo prático. 

Segundo Freire (1997) para compreender a teoria é preciso ex-
perienciá-la.  Assim, a realização de experimentos em Ciências repre-
senta uma excelente ferramenta para que o aluno faça a experimenta-
ção do conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação 
entre teoria e prática. 

Tabela 4. Resultados do questionário respondido pelos alunos de anos 
iniciais em relação às atividades mais significativas para eles, durante a 
realização do Projeto de Intervenção Pedagógica.

Atividade mais significativas 3º Ano
(%)

4º Ano
(%)

5º Ano
(%)

Microscópio caseiro 52,7 39,7 31,5
Microscópio óptico 28,6 25,6 25,2
Microrganismos 2,2 1,9 3,1
Vídeos 3,3 9,0 2,5
Animais 2,2 7,7 3,1
Torso 4,4 1,3 2,5
Demonstração das doenças 2,2 0,0 0,0
Experiência 1,1 1,3 0,0
Uso de remédio 1,1 0,0 0,0
Quantidade de água no mundo 0,0 2,6 2,5
Quantidade de água no corpo 1,1 1,3 1,3
Quantidade de água na gravidez 0,0 1,3 0,0
Whatsagua (aplicativo para celular) 0,0 1,3 0,0
Conhecimento desenvolvido 0,0 0,0 1,3
Todas as atividades 0,0 1,3 2,5
Não lembro 1,1 0,0 1,3
Não respondeu 0,0 2,6 1,3

Fonte: Elaborado pelos autores
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O que observamos de maior interesse dos alunos na ativida-
de pedagógica do túnel ficou também demonstrado nas respostas dos 
questionários. O maior destaque foi dado ao uso do microscópio e a 
visualização dos microrganismos. Os primeiros contatos com a Ciência, 
através de atividades práticas complementando as aulas teóricas, provo-
ca nos alunos o encantamento e o despertar para o novo, fazendo com 
que a atenção dos alunos seja maior os estimulem a quererem aprender.

Considerações finais

Higiene e água são temas centrais de convívio social e individual 
de bem estar e saúde. Por esses motivos as crianças devem ter contato 
com esses assuntos desde cedo, com atividades diferenciadas e insti-
gantes, que estimulem a aprendizagem significativa e a mudança de 
posturas. 

Observamos a atenção dos alunos ao explicarmos o conteúdo. 
Para eles era legal aprender tocando, vendo, andando, comentando, 
discutindo. São importantes esses caminhos diferenciados, que fazem 
com que o aluno se motive a aprender cada vez mais.

A partir dos questionários aplicados conseguimos obter um fe-
edback positivo em relação ao nosso projeto. Entretanto, entendemos 
que três dias de conscientização não foram suficientes e para que os 
resultados sejam mais positivos, atingindo mudanças de posturas, é 
preciso mais tempo para se trabalhar com assunto. Assim, percebemos 
que é fundamental a contribuição que os professores da instituição, 
continuem trabalhando constantemente esses assuntos em sala de aula.

O estágio, tanto na primeira fase como na segunda fase, possibi-
lita ao estagiário observar e vivenciar a realidade escolar. Porém, deve 
ser levado em conta que a idade do aluno influencia no modo de como 
o discente deve planejar suas aulas. 

O estágio nos anos inicias nos trouxe diversas experiências e 
desafios, como por exemplo, lidar com a vontade de várias crianças de 
participar ao mesmo tempo. Percebemos na vivência como atividades 
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diferenciadas despertam o interesse dos alunos e compreendemos que 
ações que propõe mudanças de atitudes não podem ser pontuais. Com 
certeza, a experiência do Estágio Curricular Supervisionado I nos per-
mitiu um contato crítico com a realidade escolar e afetou a nossa for-
mação e nosso olhar como futuros professores.

Entendemos ainda que o uso de estratégias diversificadas nos 
possibilitou momentos de reflexão e (re)construção pessoal enquanto 
futuros docentes, auxiliando em um maior (re)significar das aulas de 
Ciências. Entendemos que o uso de diferentes estratégias de ensino 
em sala de aula pode ser um ponto fundamental para a preparação de 
aulas e também para uma maior confiança do estagiário. 
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Introdução

O presente trabalho versa sobre o relato de experiência do ensino 
do atletismo numa escola da Rede Municipal de Goiânia-GO na 

fase de intervenção da disciplina de Estágio Supervisionado II da Fa-
culdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás 
– FEFD-UFG no ano de 2014. As aulas foram construídas numa pers-
pectiva crítica de educação e de educação física, estabelecendo uma 
interlocução com as Diretrizes Curriculares da Secretaria Municipal 
de Educação. Esse relato foi construído a muitas mãos, fruto de um 
trabalho coletivo da dupla de licenciandos em Educação Física, da su-
pervisora do campo e da orientadora de estágio. As aulas, num total de 
16, foram lecionadas na turma F2 do ciclo II, composta por estudantes 
com idade entre 11 e 12 anos. Dentre os desafios de ensinar o atletismo 
nesta escola podemos destacar três principais: primeiro a resistência 
dos estudantes em aceitar a Educação Física como disciplina reflexiva, 
depois em estudar a modalidade apresentada e por último a ausência 
de materiais, espaços adequados e tempo pedagógico suficiente para 
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3. Especialista em Psicopedagogia. Professora da SME/GO. erikaddss@gmail.com
4. Licenciando em Educação Física.  gabriel.alb@hotmail.com
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oportunizar a apropriação dos conhecimentos e vivências acerca do 
atletismo. Com o objetivo de ensinar a modalidade de forma inclusiva 
e dinâmica, foram desenvolvidas atividades num viés lúdico, visto que 
desta forma, todos podiam participar independente das qualidades fí-
sicas. O tema também foi abordado em sala de aula, com a utilização 
de recursos impressos e multimídia, por meio de textos, imagens e ví-
deos. Para as vivências da modalidade foram utilizados alguns mate-
riais disponíveis na escola e foram confeccionados implementos com 
materiais alternativos. Este trabalho é mais que um relato de experiên-
cia de ensino, é a prova concreta de que é possível oferecer educação 
de qualidade nas escolas públicas mesmo diante das dificuldades que 
insistem em inviabilizar o compromisso assumido com o projeto his-
tórico de transformação desta sociedade.     

Este relato foi construído a muitas mãos, fruto de um trabalho 
coletivo da dupla de licenciandos em Educação Física da FEFD-UFG, 
da professora supervisora do campo e da professora orientadora de 
estágio. O presente trabalho versa sobre a experiência de ensino do 
atletismo numa escola da Rede Municipal de Goiânia-GO na fase de 
intervenção da disciplina de Estágio Supervisionado II da Faculdade 
de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás – FEF-
D-UFG no ano de 2014. Esta disciplina é anual e tem a seguinte orga-
nização: 1º) Pesquisa: fase onde são colhidos dados da escola campo, 
através de análises de documentos, entrevistas, observações e a escolha 
da turma referência, a fim de compreender como se dá a Organização 
do Trabalho Pedagógico da escola e da disciplina de Educação Física; 
2º) Planejamento: fase de elaboração do plano de ensino e estrutura-
ção do conjunto de aulas necessárias para ensinar sobre o recorte de 
determinado conteúdo da cultura corporal, previsto no plano de ensi-
no da professora supervisora do campo, incluindo a avaliação dos co-
nhecimentos apropriados pelos estudantes da turma referência. Neste 
momento já existe por parte de licenciandos um conjunto de conheci-
mentos sobre a turma que irá permitir que os mesmos construam um 
planejamento adequado aos objetivos elencados no plano de ensino. 
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Também já se encontra alicerçada uma relação de respeito e amizade 
que oportunizará o ápice da experiência de estágio, ou seja, o momen-
to de lecionar; 3º) Intervenção: fase em que os licenciandos assumem 
integralmente a turma e o processo de ensino-aprendizagem apoiados 
no planejamento elaborado, discutido e revisado junto à supervisora e 
orientadora do estágio. 

As aulas foram construídas numa perspectiva crítica de educa-
ção e de educação física, estabelecendo uma interlocução com as Dire-
trizes Curriculares da Secretaria Municipal de Educação. 

Educação física  na escola e o atletismo

A Educação Física sob uma perspectiva de educação transfor-
madora busca levar os alunos à reflexão dos conteúdos, assimilação 
da teoria com a prática, compreensão da realidade e autonomia na 
tomada de decisão. Cabe ao professor de Educação Física assumir o 
processo de transmissão-assimilação dos conhecimentos produzidos 
e acumulados pelos antepassados de forma planejada e sistematizada. 

[...] não são quaisquer conteúdos a serem tratados na esco-
la que garantirão a humanização, e não é qualquer método 
no trato com o conhecimento que assegurará a formação 
emancipatória. São conteúdos tratados com critérios, con-
siderando a gênese, o desenvolvimento, a atribuição de 
sentidos e significados às atividades corporais, ao longo do 
percurso histórico da humanidade (REIS, et al., 2013).

O Coletivo de Autores (1994) defende a apropriação da cultura 
corporal pelos alunos da escola como condição sine qua non para uma 
visão de totalidade na formação humana. Segundo Rodrigues (2010, 
p.23):  

Aprender os saberes da cultura corporal é importante para 
a formação humana das crianças e jovens da educação bási-
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ca uma vez que a Educação Física, como disciplina do cur-
rículo escolar, pode contribuir com a compreensão teórica 
e prática da realidade vivida. 

Visto o papel da Educação Física em transmitir os conhecimen-
tos da cultura corporal, percebe-se o quanto é preciso considerar o 
atletismo, muitas vezes negligenciado, como parte fundamental dos 
conteúdos a serem ensinados na escola. Portanto, diante das dificul-
dades encontradas cabe ao professor buscar soluções, antes de utilizar 
as barreiras existentes como justificativas, para que os alunos tenham 
a oportunidade de conhecer essa modalidade esportiva tão tradicio-
nal e ao mesmo tempo esquecida. O atletismo segundo a definição da 
Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) é um es-
porte com provas de pista (corridas), de campo (saltos e lançamentos), 
provas combinadas, como decatlo e heptatlo (que reúnem provas de 
pista e de campo), o pedestrianismo (corridas de rua, como a mara-
tona), corridas em campo (cross country), corridas em montanha e 
marcha atlética (IAAF 2010). Suas raízes nos indicam que esse esporte 
é considerado um esporte-base, pois está alicerçado nos movimentos 
essenciais e naturais do ser humano, como correr, andar e saltar. 

Calvo (2005) mostra que além do atletismo ser pouco trabalha-
do nas escolas, muitas vezes, o pouco contato com essa modalidade es-
portiva, quando ocorre, é deficiente. Infelizmente, o que se sabe sobre 
o assunto, na maioria das vezes, restringe-se ao que é divulgado pela 
mídia num viés de alto rendimento, relacionado a recordes, índices, 
marcas e competições. Fato que, pode provocar nos professores uma 
sensação de impotência para desenvolver um trabalho com o atletismo 
dentro da realidade escolar. Contudo, é papel da escola e do professor 
de Educação Física difundir, esclarecer e proporcionar experiências 
acerca dos conhecimentos transmitidos pela mídia (MATTHIESEN, 
2005) e isso deve ocorrer também em relação ao atletismo.

É notável que a maioria das escolas públicas brasileiras não ofe-
rece uma estrutura ideal para a vivência da modalidade, como pista de 



407O ensinO dO atletismO na escOla pública: desafiOs à criatividade dO prOfessOr

atletismo e os implementos específicos (dardo, disco, martelo, colchões 
para salto em altura e com vara, dentre outros), contudo o professor de 
Educação Física deve lançar mão da criatividade para adequar os espa-
ços, adaptar e construir materiais, no intuito de garantir aos estudantes 
não só a compreensão desse esporte, mas a vivência de práticas que 
favoreçam a apropriação de conhecimentos relacionados ao atletismo, 
entendendo que se trata de uma elaboração cultural da humanidade, 
que não deve ser negligenciada.  

Desenvolvimento das aulas

As aulas, num total de 16, foram lecionadas na turma F2 do ciclo 
II, composta por estudantes com idade entre 11 e 12 anos. Segundo o 
Coletivo de Autores, o segundo ciclo tem as seguintes especificidades 
como segue abaixo:

O segundo ciclo vai da 4ª à 6ª séries. É o ciclo de iniciação 
à sistematização do conhecimento. Nele o aluno vai adqui-
rindo a consciência de sua atividade mental, suas possibi-
lidades de abstração, confronta os dados da realidade com 
as representações do seu pensamento sobre eles. Começa 
a estabelecer nexos, dependências e relações complexas, 
representadas no conceito e no real aparente, ou seja, no 
aparecer social. Ele dá um salto qualitativo quando começa 
a estabelecer generalizações (1994, p. 23).

A opção pela perspectiva crítica de educação, ancorada em Sa-
viani, se justifica pela necessidade de assumir a tarefa de educar como 
um compromisso estabelecido com o projeto histórico de transforma-
ção da sociedade.  Desse modo, foram seguidos os cinco passos da pe-
dagogia-histórico crítica como sugere Gasparin: Prática Social Inicial, 
Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática Social Final, 
simultaneamente em todas as aulas em consonância com a:
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[...] obra Metodologia do Ensino de Educação Física do Co-
letivo de Autores (1992), obra onde é apresentado o para-
digma da reflexão crítica sobre a cultura corporal, visando 
elevar a formação do indivíduo enquanto sujeito histórico, 
crítico e consciente da realidade social, em que vive. Para 
tanto, parte-se da prática social, que é problematizada pela 
constatação, sistematização, compreensão e explicação 
científica do real visando a práxis revolucionária, criativa, 
superadora, que somente é possível com a ampliação, apro-
fundamento do conhecimento historicamente acumulado 
e da autodeterminação dos estudantes (REIS et al., 2013, 
p.10). 

Tendo como base, as concepções de escola, ensino e sociedade 
identificados no Projeto Político Pedagógico da escola (PPP) em ques-
tão e com base na literatura encontrada sobre o ensino do atletismo no 
âmbito escolar, foram elaborados os planos de aula para o período de 
regência. 

Com o objetivo de ensinar a modalidade de forma inclusiva e 
dinâmica, foram desenvolvidas atividades num viés lúdico, visto que 
desta forma, todos podiam participar independente das qualidades fí-
sicas.  Os implementos foram confeccionados com o uso de materiais 
alternativos e para as vivencias foram utilizados também os materiais 
disponíveis na escola (colchonete, cones, bolas e arcos), sempre adap-
tando o espaço.  A tabela disponível no Anexo I busca relacionar as 
provas que compõem a modalidade atletismo, selecionadas para as vi-
vências na escola, e os respectivos materiais utilizados.

O tema também foi abordado em sala de aula, com a utilização 
de recursos impressos e multimídia: textos, imagens e vídeos. Consi-
derando a familiaridade dos alunos com os recursos tecnológicos e a 
situação socioeconômica dos mesmos, pode-se perceber a conveniên-
cia em utilizar a mídia como um importante instrumento facilitador 
do processo ensino aprendizagem.
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Entendendo a mídia não apenas como suporte tecnológico, 
mas também como cultura, o ponto de vista crítico trata 
da necessidade de se ter consciência reflexiva e responsável 
sobre a mídia e suas mensagens (FANTIN, 2011a). Nesse 
sentido, é preciso que os professores, ao invés de ignorar 
ou censurar, valorizem as informações e conhecimentos 
trazidos pelos alunos, de outros contextos além da escola 
e, proporcionem o diálogo e a reflexão sobre eles. Assim, 
os professores estarão favorecendo a construção de novos 
sentidos e significados à mídia e suas mensagens (FAGA-
NELLO, 2015, p.34). 

Durante as primeiras aulas em sala, houve pouca participação 
dos alunos, visto que grande parte deles teve um contato muito super-
ficial com o atletismo ou não conhecia a modalidade. A partir da diag-
nose, realizada no primeiro dia de regência, pôde-se verificar a confu-
são dos alunos em responder questões sobre o conteúdo, caracterizado 
por Saviani como a Prática Social Inicial – sincrética (visão caótica). 
Muitos associaram o atletismo às provas de ginástica competitiva ou a 
um conjunto de esportes como futebol, basquete e voleibol, por exem-
plo. A avaliação diagnóstica foi elaborada com o intuito de verificar os 
conhecimentos trazidos pelos alunos acerca do atletismo e mapear o 
caminho a ser percorrido na intervenção. Foi possível perceber, mes-
mo que de forma superficial os limites e também as possibilidades que 
poderiam emergir no decorrer da prática pedagógica e o percurso que 
elevaria o pensamento dos estudantes da síncrese a síntese. 

No decorrer das aulas e principalmente após a introdução feita 
sobre a história do atletismo, a participação dos alunos tornou-se mais 
frequente. As falas foram surgindo espontaneamente, bem como os 
questionamentos sobre o conteúdo. Nas aulas em quadra os alunos se 
mostraram muito empenhados em realizar as atividades. A partir daí, 
no momento em que os alunos eram chamados à reflexão, pôde-se 
perceber que o processo de assimilação dos conhecimentos acerca do 
atletismo ocorria facilmente. Nesse contexto a escola passa a ser o ló-
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cus apropriado para o surgimento de uma nova perspectiva, visto que 
as possibilidades de conhecimento dessa modalidade muitas vezes se 
dá apenas pela mídia, através das competições de alto nível, distan-
ciando-se da realidade da escola.

Ainda que esse seja o mais comum, existem outras possibi-
lidades de conhecimento dessa modalidade que merecem 
ser revistas. Ou seja, para além dessa perspectiva competi-
tiva e restrita a grandes eventos mundiais, é preciso que se 
explore o lado educacional do atletismo. (MATTHIESEN, 
2005, p. 15)

Buscando favorecer o processo de sistematização dos conheci-
mentos foi proposta uma atividade coletiva na biblioteca que consistia 
em revisar os temas abordados. A dinâmica se deu através de questões 
discursivas e de múltipla escolha. As perguntas eram apresentadas por 
meio de slides e vídeos. Os alunos tinham que discutir em grupo e res-
ponder oralmente as questões. Foram utilizados também dicionários e 
livros, como material de consulta. Essa atividade despertou nos alunos 
o senso de colaboração e tomada de decisão, além de conhecerem um 
outro lado da Educação Física que vai além das quadras.

Foi elaborado pelos estagiários um roteiro de observação/ava-
liação para sistematizar as reflexões sobre as aulas. Esse instrumento 
foi preenchido sempre ao final de cada aula, onde eram analisadas as 
seguintes questões: relação professor-aluno; relação aluno-aluno; par-
ticipação; compreensão; organização da turma; aproveitamento do 
tempo útil; pontos de melhoria. Essas análises tornaram-se um impor-
tante instrumento de aferição e acompanhamento do trabalho peda-
gógico, facilitando assim os planejamentos e as ações conscientes para 
a melhoria do ensino nas aulas de Educação Física. Pode-se perceber 
que os alunos demonstraram uma grande evolução quanto aos conhe-
cimentos acerca do conteúdo desenvolvido durante o período de re-
gência. Essa evolução é ainda mais perceptível ao comparar a avaliação 
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diagnóstica aplicada no início do período de regência e reaplicada com 
as mesmas questões ao final das 16 aulas. Embora esses alunos estejam 
no final do ciclo II, foi percebido que alguns não dominavam a leitura e 
a escrita de forma suficiente para sistematizar os conhecimentos, ainda 
assim observou-se um avanço na compreensão acerca dos conteúdos 
desenvolvidos através da participação oral durante as aulas. Apesar dos 
obstáculos e desafios mencionados anteriormente, foi constatado que 
os objetivos traçados foram alcançados de forma satisfatória.  

Considerações finais

Dentre os desafios de ensinar o atletismo nessa escola podemos 
destacar três principais.  O primeiro diz respeito à aceitação pelos alu-
nos da Educação Física como disciplina reflexiva, devido às experiên-
cias dentro de outras perspectivas pedagógicas vividas pelos mesmos 
com outros professores. Seguido da resistência dos estudantes em estu-
dar a modalidade apresentada. Fato que não surpreende, entendendo 
que a Educação Física na maioria das escolas ainda se resume ao “quar-
teto fantástico” (futsal, vôlei, handebol e basquete), especialmente o 
futsal que é praticado exaustivamente pelos estudantes, devido prin-
cipalmente à falta de outros materiais que não as bolas. E por último 
a ausência de materiais, espaços adequados e tempo pedagógico sufi-
ciente para oportunizar a apropriação dos conhecimentos acerca do 
atletismo.

Este trabalho é mais que um relato de experiência de ensino, 
é a prova concreta de que é possível oferecer educação de qualidade 
nas escolas públicas mesmo diante das dificuldades que insistem em 
inviabilizar o compromisso assumido com o projeto histórico de trans-
formação desta sociedade.

É importante salientar também que essa experiência foi de ex-
trema relevância para a formação acadêmica da dupla de estagiários e 
também para a formação continuada dos professores envolvidos.
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ANEXO I

PROVAS SELECIONADAS MATERIAIS

CORRIDAS
Corrida de velocidade, meio 
fundo e fundo

Cones

Corrida de Revezamento Cano PVC

SALTOS
Salto em distância

Arcos e fita adesiva

Salto Triplo
Não foram utilizados materiais, 
apenas as marcações da quadra.

Salto em Altura Elástico

Salto com vara
Cabo de vassoura, corda, cones e 
arcos.

LANÇAMENTOS
Dardo

 Cano PVC e corda de varal

Martelo Meias, areia, sacolas e fita adesiva.

Disco Pratos de plástico, areia e fita adesiva.

ARREMESSO
Peso

Bolas de tênis de mesa, bolas de tênis, 
bola de handebol, bola de voleibol, 
caneleiras de 1 kg enroladas.
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Materiais extra-didáticos: 
trabalhando com fraseologismos em 

língua francesa

Sirlene Terezinha de Oliveira 1

Introdução

Em 2012 fui convidada à participar de um projeto de pesquisa que 
visava trabalhar com materiais extra-didáticos juntamente com o 

livro didático escolhido pela instituição ou pela equipe de professores. 
Acredito que os materiais extra-didáticos conseguem trazer uma dinâ-
mica nova para dentro da sala de aula e rompe com a rotina, provo-
cando e estimulando os alunos a estudarem e assim aprenderam mais 
a língua estrangeira que estão estudando que, nesse caso, é a língua 
francesa. O objetivo desse projeto era levar o aluno a descobrir os me-
canismos de funcionamento da língua e também a sua própria manei-
ra de aprender, tornando-o um participante ativo em seu processo de 
aprendizagem. 

Os métodos de francês são, na maioria deles, feitos para fran-
cófonos, ou seja, alunos que já falam francês ou que têm, pelo menos, 
uma noção da língua. Por isso, as situações abordadas e desenvolvidas 
são tão distantes da realidade de nossos alunos. Nesse sentido, a lite-
ratura, a música ou qualquer outro material extra-didático aproxima o 
aluno da língua alvo melhorando sua capacidade de compreensão e de 
expressão oral e escrita na língua francesa.

Uma das primeiras dificuldades de um aluno de língua estran-
geira é conter seu impulso de traduzir literalmente cada palavra que 

1 Mestre em Linguística Aplicada com ênfase em tradução pela UnB. Professora de Língua 
Francesa do CEPAE/UFG. sirlenete@gmail.com
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encontra. É evidente que o problema não está nem na tradução e nem 
no desejo de compreensão de nossos alunos, mas, quando se trata de 
fraseologismos, uma tradução literal pode trazer muitos equívocos.

Trabalhar os fraseologismos, na sala de aula, não é tarefa fácil, 
pois, falta vocabulário aos alunos e vivência na língua alvo. Porém, é 
de suma importância que o professor permita esse contato e desenvol-
va atividades que contribuam para o aprendizado da língua francesa. 
Segundo Gonzalez Rey (2002: 10) “compreender e empregar sem erros 
as expressões fixas de uma determinada língua, seja ela materna ou 
estrangeira, revela nossa habilidade linguística”2 (tradução minha). 

Os fraseologismos, também chamados de unidades fraseológi-
cas, são combinações fixas que possuem significado único e que são 
usadas por todos nós independentemente de idade ou da classe social. 
As expressões idiomáticas, os ditos populares, as locuções, são exem-
plos de fraseologismos.

Todas essas estruturas possuem especificidades peculiares à sua 
formação e uma semântica que transcende a literalidade das palavras. 
Podemos até desconhecer sua origem, sua formação sintática/grama-
tical, mas sempre sabemos como e quando usá-las. Os fraseologismos 
não são criados por nós no ato da fala, nós apenas os reproduzimos. 
Segundo Zuluaga (1980: 37) 

As expressões fixas, ao contrário, são produzidas em bloco, 
são construções anteriores ao ato de fala que não as cria e 
sim as repete, em outras palavras: as expressões fixas são 
produto de processos de repetição na diacronia da língua.

E Saussure (apud Zuluaga 1980: 37) completa que,

2 “Comprendre et employer sans défaut les expressions figées dans une langue particulière, qu’elle 
soit maternelle ou étrangère, donne la mesure de notre habilite linguistique.”
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um grande número de expressões que pertencem à língua 
são as frases feitas, as quais o uso proíbe de mudar qualquer 
coisa (...). Essas expressões não podem ser improvisadas, 
elas são fornecidas pela tradição.

A fixação fraseológica é um traço tão marcante que apenas a 
metade da frase já é suficiente para que o interlocutor a reconheça e a 
identifique em meio a seu ‘acervo linguístico’, por exemplo: “para um 
bom entendedor...”; “para um bom entendedor meia palavra basta.”

Cada povo/cultura tem sua própria maneira de ver o mundo e, 
mesmo um nativo, leva anos de sua vida apreendendo tais estruturas 
que, além de não serem poucas, ainda podem variar de uma região 
para outra.  Mounin (1963: 59) afirma que “é nossa língua que organiza 
nossa visão de mundo3”(tradução minha). Sendo assim, não podemos 
deixar de trabalhar tais estruturas pois, estaremos ampliando o uni-
verso discursivo e de conhecimento do aluno que, em contato com 
diferentes culturas e visões de mundo também amplia seu  próprio 
entendimento e sua própria cultura.

Este relato de experiência tem como objetivo descrever 
duas das muitas atividades que foram desenvolvidas ao longo de 
quatro anos no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. 
A turma escolhida em 2012 foi o 6º ano e, conforme o projeto, 
esses alunos seriam acompanhados por quatro anos, ou seja, atu-
almente já estão no 9º ano do ensino fundamental. Neste sentido, 
minha proposta de trabalho permite que os alunos sejam expos-
tos a diversos tipos de materiais que contenham fraseologismos, 
aproximando-os mais do quotidiano de um falante nativo de lín-
gua francesa. 

3 “C’est notre langue qui organise notre vision de l’univers.”
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Desenvolvimento

Com apenas duas aulas semanais e uma carga horária de uma 
hora e meia, é difícil desenvolver qualquer atividade extra se ficarmos 
totalmente presos ao programa do livro. Mas, pensando nos alunos e 
na real importância desse tema, elaborei atividades curtas, rápidas e 
quinzenais para iniciar o projeto e aos poucos ir sentindo a recepção 
dos alunos.

A princípio, o primeiro passo dessa pesquisa era o da percepção. 
Ao ler os textos e ao desenvolver as atividades propostas, eu esperava 
que os alunos ficassem inquietos quanto ao sentido e à forma das ex-
pressões, pois, só assim, eles perceberiam a presença de fraseologismos 
nas atividades. O segundo passo seria o da associação entre o sentido 
e a composição dos fraseologismos, e o terceiro seria conseguir que os 
alunos usassem os fraseologismos em situações quotidianas. 

Nos dois primeiros anos, nenhum dos meus objetivos foram al-
cançados. Não houve muita contribuição quanto à reflexão sobre o que 
é um provérbio, um dito ou uma expressão idiomática. Ao que tudo in-
dica, meus alunos de 6º e 7º anos do ensino fundamental não ouviam e 
nem usavam expressões idiomáticas e nem provérbios. Alguns se lem-
braram de ditos pronunciados, geralmente, por seus pais e professores 
quando eram repreendidos ou aconselhados. 

Nessas duas séries, os alunos têm entre 10 e 12 anos e acredito 
que a pouca idade tenha contribuído para o insucesso das atividades. 
Nessa fase, os pais e adultos que rodeiam a vida dessas crianças, ten-
dem a falar de forma clara para, de fato, serem compreendidos e o 
discurso dos alunos, nessa faixa etária, é carregado de gírias. Pude en-
tão concluir que a experiência de vida desses alunos ainda é pequena 
para que percebam e saibam usar a sua língua materna de forma mais 
ampla.
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A falta de vocabulário na língua francesa também não permitia 
grandes avanços. As atividades eram minuciosamente explicadas o que 
deixava a aula cansativa e, mesmo assim, os alunos não conseguiam 
fazê-las sem a minha ajuda. 

Os melhores resultados vieram nas turmas de 8º e 9º anos, pois 
os alunos destas duas séries se envolveram e se divertiram com as ativi-
dades. Aqui eles já tem entre 13 e 15 anos, preferem se relacionar com 
pessoas da mesma faixa etária ou mais velhas do que elas, leem e es-
crevem mais o que permite maior conhecimento da sua própria língua.

Escolhi desenvolver nesse realto duas atividades: a primeira, so-
bre expressões idiomáticas, atingiu totalmente meu objetivo e a segun-
da, sobre provérbios, apenas parcialmente. 

Atividade 1

A primeira atividade foi realizada na sala do 8º ano. Comecei a 
aula explorando duas imagens, uma seguida da outra.  As imagens se 
comunicam e se complementam.

www.bonjourdefrance.com

Destacamos os países que foram citados nos mapas, descobri-
mos suas capitais e seus idiomas, falamos sobre os monumentos e meios 
de transporte que apareceram na primeira imagem. Uma contribuição 
sempre aparece de algum aluno que já viajou para fora ou que conhece 
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alguém que mora no exterior. A segunda imagem caracteriza com rou-
pas e assessórios os habitantes de vários países, o que provocou risos 
e um ambiente descontraído. Os estereótipos apresentados permitiram 
uma boa discussão sobre os aspectos culturais de cada país.  É preciso di-
zer que ficamos quase uma aula inteira apenas com essas duas imagens.

Depois de trabalhar as imagens, eu trouxe um texto cujo nome 
é Les pays où on parle le français, traduzindo: os países onde se fala 
francês. O texto fala sobre uma escola onde estudam alunos de vários 
países e após a leitura do texto fizemos alguns exercícios de compreen-
são que privilegiavam as características de cada país.  

O último exercício da folha era um exercício de fraseologismos. 
A primeira coluna traz expressões idiomáticas relacionadas com as na-
cionalidades suíça, inglesa, espanhola, turca, indiana, escocesa e árabe. 
A segunda coluna traz o significado da expressão. 

4) En file... indienne ! Voyons ce que ces expressions signifient! Asso-
ciez l’expression avec le sens correct:
              Propositions          Réponses
1) boire en Suisse (   ) parler très mal le français. 
2) filer à l’anglaise (   ) partir discrètement, sans. prendre congé.
3) le téléphone árabe (   ) un martyr.
4) une tête de Turc (   ) boire en secret. 
5) en file indienne (   ) les uns derrière les autres. 
6) la douche écossaise (   ) alterner des jets d’eau chaude et d’eau   fro
          ide.                                                                
7) parler le français
comme une vache
espagnole  (   ) transmission très rapide d’une informa-
tion, de bouche à l’oreille.

www.bonjourdefrance.com
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Porém, em um primeiro momento, os alunos receberam apenas 
as sete expressões da primeira coluna. A expressão: en file indienne 
logo foi identificada como “fila indiana” e sua compreensão foi unâni-
me. Todos já haviam ouvido esta expressão e sabiam bem como, onde 
e quando usá-la. 

Depois de esclarecer as dúvidas sobre o vocabulário, pedi para 
que os alunos, em duplas, escolhessem um fraseologismo e desenhas-
sem o que, para eles, seria o significado daquela expressão. É impor-
tante dizer que eles desconheciam o real sentido das expressões e, mes-
mo assim, o resultado foi ótimo. Os desenhos foram importantíssimos 
para a fixação do vocabulário. Podem-se ver algumas das produções 
dos alunos nos anexos.

Em seguida, passei o exercício completo e deixei que eles tentas-
sem associar as duas colunas e só depois passei as respostas. Esta foi 
uma aula divertida e com a participação de todos os alunos presentes.

Meu objetivo não era apenas que eles conseguissem fazer um 
exercício sobre fraseologismos dentro da sala de aula, mas sim, que 
eles se lembrassem de usá-los se fosse necessário. Então, três meses 
depois, estávamos estudando o imperativo e outros tempos verbais 
que utilizamos para dar conselhos e então propus o seguinte exercício. 
Descrevi situações em que caberiam o uso das expressões idiomáticas 
que já havíamos trabalhado, como por exemplo:

“Pierre estava na festa de aniversário de um amigo. Na hora de 
cantar os parabéns, Pierre recebeu uma mensagem no celular dizendo 
que ele teria que ir embora imediatamente. Então, Pierre interrompeu 
aquele momento tão especial, em que todos cantam os parabéns para o 
aniversariante, apenas para justificar sua ausência, o que, não agradou 
os outros convidados. Que conselho você daria a Pierre?”
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Toda a situação descrita acima estava em francês.
Dentre as muitas respostas criadas pelos alunos, uma aluna se 

lembrou perfeitamente da expressão filer à l’anglaise que seria “sair 
bem discretamente”. Assim, ela aconselhou Pierre a não interromper 
este momento de comemoração e sair discretamente: 

Pierre, sois discret. Tu connais l’expression filer à l’anglaise? Donc, 
ne dérange pas les autres invités.Traduzindo, ela disse: “Pierre, seja dis-
creto. Você conhece a expressão sair à francesa4? Então, não incomode 
os outros convidados.

Três alunas se lembraram da expressão, mas fizeram uma mistu-
ra entre a expressão francesa filer à l’anglaise e a expressão que usamos 
no Brasil, dizendo filer à française, que seria a tradução literal de “sair 
à francesa”. As respostas delas foram semelhantes a da aluna do pri-
meiro exemplo porém, elas não usaram corretamente o fraseologismo 
francês e sim traduziram um fraseologismo da língua portuguesa para 
a francesa.

 Outros se lembraram de que já haviam visto uma expressão 
para essa situação, mas, só conseguiram se lembrar depois de consultar 
o material e, claro, também tiveram aqueles que nem se lembraram de 
tê-las estudado.

Para mim, não poderia ter tido um resultado melhor. Os alunos 
conseguirem fazer uso de uma expressão estudada há pelo menos três 
meses e que, com certeza, não tiveram nenhuma ocasião para repro-
duzi-la, conseguem, quando solicitados, se lembrar do uso e em alguns 
casos até da forma, é uma grata surpresa.

4 Aqui no Brasil, usamos a expressão sair à francesa para dizermos sair discretamente. Na França, 
eles dizem  filer à l’anglaise, que literalmente, quer dizer sair à inglesa.
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Atividade 2

A segunda atividade foi desenvolvida com a turma do 9º ano do 
ensino fundamental e, desta vez, tentei trabalhar com provérbios. A 
aula demorou bastante para fluir, pois os alunos não demonstravam ter 
muitos conhecimentos sobre eles.

 Comecei a aula colocando um provérbio no quadro: une hiron-
delle ne fait pas le printemps. Imaginei que os alunos se lembrariam 
do provérbio em português: “uma andorinha só não faz verão”. Mas 
os alunos não sabiam o que era hirondelle (andorinha) e também não 
conheciam o provérbio em português e consequentemente, desconhe-
ciam seu significado.

Então, imaginei que meu exemplo não tivesse sido bom e logo 
escrevi um outro confiante de que eles o conheceriam: quand le chat ne 
pas là, les souris dansent. Em português temos um provérbio idêntico: 
“quando os gatos saem os ratos fazem a festa.” Mais uma vez os alunos 
me disseram que não conheciam e mesmo quando coloquei o provér-
bio em português, eles me disseram não haver compreendido o que ele 
significava. Nesta altura, alguns alunos já haviam perdido o clima da 
aula, achando que aquilo não os levaria a nada. 

Então achei melhor entregar logo a atividade e fazer com eles. 
Levei uma aula inteira, de uma hora e meia, para desenvolver apenas 
uma atividade.

Lisez  les proverbes suivants et puis essayez de trouver la bonne 
signification.

1. Mieux vaut tard que jamais.
2. Une main lave l’autre.
3. Tout vient à point à qui sait attendre.
4. Plus le cœur grandit, moins les paroles sont utiles.
5. Jamais à bon chien il ne vient bon os. 
6. La nuit tous les chats sont gris. 
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7. A cœur vaillant, rien d’impossible.
8.On crie toujours le loup plus grand qu’il n’est.
9. Froides mains, chaudes amours. 
10.Bons nageurs sont à la fin noyés. 
 
 Signification des proverbes
a. Le corps n’est pas forcément en accord avec le cœur. 
b. Quand on rend compte d’un danger, on a toujours tendance à le 
surestimer.
c. Une confiance en soi excessive peut être désastreuse. 
d. Le succès ne récompense pas toujours celui qui le mérite.
e. En certains cas, il vaut mieux agir tard que ne pas agir du tout.
f. On peut réussir avec de la patience.
g. L’obscurité efface toutes les différences.
h. On doit se rendre des services réciproques. 
i. Plus l’amour est grand, moins il est besoin de parler pour se com-
prendre. 
j. Avec du courage on arrive à réussir. 

www.bonjourdefrance.com

Entreguei apenas os provérbios, ou seja, as 10 primeiras frases. 
Depois fomos lendo uma por uma até a compreensão literal dos pro-
vérbios. Finalmente um provérbio conhecido: une main lave l’autre, em 
português: “uma mão lava a outra”. Mesmo já tendo ouvido esse pro-
vérbio e conhecendo seu significado, os 20 alunos que tenho na turma 
do 9º ano me disseram nunca terem se lembrado de já ter usado esse 
provérbio.

Outro provérbio que todos identificaram rapidamente foi: la 
nuit tous les chats sont gris, em português: “a noite todos os gatos são 
pardos”. Provérbio conhecido mas também não usado. 

Em seguida, entreguei o significado dos provérbios para que 
eles os identificassem, mas tive que ajudá-los, pois do contrário eles 
não conseguiriam. Meus alunos tiveram dificuldades para entender os 
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provérbios, acredito que primeiro pelo vocabulário que não era real-
mente fácil, mas também por uma grande dificuldade em entender o 
seu significado, mesmo quando eu traduzia ou explicava. A relação dos 
alunos com os provérbios me provocou muitas inquietações, por isso, 
decidi intensificar e diversificar as atividades. 

Não pedi que os alunos desenhassem nessa atividade de pro-
vérbios, porém, um aluno ao final da aula, me entregou dois desenhos 
ilustrando os provérbios que ele mais gostou. Um de seus desenhos 
está em anexo e por ser uma produção espontânea, a meu ver, tem um 
grande valor.

   
Considerações Finais

Trabalhar atividades extra-didáticas têm um aspecto muito po-
sitivo que é a motivação dos alunos. Apresentar algo diferente daquilo 
que fazermos sempre, trabalhar com atividades e temas diferentes dos 
já então trabalhados pelos métodos de língua estrangeira rompe com 
a rotina, torna a aula mais dinâmica e interessante. É claro que nem 
todos se envolvem da mesma forma, mas o envolvimento de alguns já 
torna nosso trabalho de educador mais gratificante. 

Acredito que ensinar uma língua estrangeira seja mais que apre-
sentar apenas novas estruturas gramaticais. Aproximar nossos alunos 
da cultura alvo possibilita enriquecer seus conhecimentos e trabalhar 
os fraseologismos deixa as aulas de francês mais interessantes e signi-
ficativas para os alunos. 
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Aspectos de Geografia do Brasil em 
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Introdução 

Vivemos em um mundo que passa por grandes mudanças possibi-
litadas pelo desenvolvimento técnico científico-informacional que 

alteram a vida das pessoas e as relações delas com o espaço geográfico. 
Isto contribui para transformações significativas na forma de perceber, 
viver, o lugar e o mundo, provocando a sensação de que o planeta en-
colheu. Segundo Harvey: “A experiência da compressão do tempo-es-
paço é um desafio, um estímulo, uma tensão e, às vezes, uma profunda 
perturbação, capaz de provocar, por isso mesmo, uma diversidade de 
reações sociais, culturais e políticas” (HARVEY, 1998, p. 219). Esse con-
texto desafia a educação, a escola e o ensino de Geografia a buscar novas 
práticas para atender  e realizar o seu papel na sociedade atual. 

No Brasil, em particular, e no mundo, de maneira geral, a mas-
sificação do uso de novas tecnologias da informação e da comunicação 
interferiram nos modos de ser e  viver das pessoas, especialmente dos 
adolescentes que frequentam  as escolas atualmente. Circunstância que 
exige dos docentes reflexão e descobertas de novas pontes de comuni-
cação com os estudantes, a busca e a revisão de métodos e técnicas de 
ensino visando a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. 

1 A primeira versão deste texto foi apresentada ao XV Encuentro de Geógrafos de América Latina 
realizado em Havana - Cuba de 6 a 10 de abril de 2015, sob o título Brasil, espaço geográfico: 
sintonia em canções.
2. Mestre em Geografia  pela UFG. Professora de Geografia na Rede Municipal de Ensino de 
Goiânia - GO. divaolanda@gmail.com
3. Doutor em Geografia pela UNESP. Professor de Geografia do CEPAE/UFG. elson.olanda@
gmail.com
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Ao analisar o ensino de Geografia em tempos de globalização 
da economia, Castrogiovanni (2001, p. 81) aponta que as tecnologias 
modernas, especialmente as de informação delineiam a conduta do ci-
dadão e destaca que: “A mídia eletrônica e a imprensa rompem com a 
construção plena da psicogênese e da sociogênese espaço-temporal.” 
Na mesma direção, Guimarães (2007) considera que “a mídia e as tec-
nologias da informação têm um papel fundamental na circulação de 
saberes sobre o mundo, e isso não pode ser desprezado, pois provoca 
alterações importantes no trabalho do geógrafo, especialmente, aque-
les que se dedicam ao ensino da geografia” (GUIMARÃES, 2007, p. 58-
59). Nesse sentido, Silva (2007) assinala a importância que as tecnolo-
gias podem exercer na mediação de diferentes realidades geográficas: 

Não temos dúvidas de que as novas tecnologias se consti-
tuem, hoje, grandes mediadoras entre nós e as realidades 
geográficas. Nosso conhecimento do mundo, desde as situ-
ações que povoam o nosso dia-a-dia até aquelas que se dão 
a quilômetros de distância de nós, está mediado por esses 
meios (SILVA, 2007, p. 71).

Os autores anteriormente citados destacam que o processo de 
globalização da economia transformaram as relações socioespaciais  e 
temporais dos seres humanos. Assim, o ensino e a aprendizagem tam-
bém se diferenciaram, isto é, a forma de ensinar e a maneira de apren-
der na atualidade (2015) estão diferentes, por exemplo, há cerca de 
uma ou mais  décadas pretéritas, quando a internet e outros meios de 
difusão da informação eram menos massificados. 

A escola e o professor não são os únicos detentores e divulga-
dores do conhecimento, pois as novas tecnologias disponibilizam di-
versas fontes de acessos ao conhecimento. O estudante, em especial o 
adolescente, apresenta reduzida concentração e é bombardeado inten-
samente por apelos audiovisuais. Essa realidade interfere no processo 
de ensino-aprendizagem, provocando novos desafios para a escola e, 
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consequentemente, para o quotidiano da sala de aula, especialmente 
no Ensino Básico.

O professor, de acordo com as condições de trabalho, pode e 
deve utilizar as várias mídias para realizar o processo ensino-apren-
dizagem e alcançar um dos objetivos propostos para a escola: a for-
mação do indivíduo, no caso do ensino de Geografia, que em síntese 
é proporcionar a  compreensão do espaço geográfico atual. Conforme 
Silva (2007, p. 45) afirma sobre o objetivo do ensino de Geografia que 
é de: “tornar o mundo sensível e compreensível aos alunos, proporcio-
nando-lhes o reconhecimento e a análise da experiência humana na 
construção do espaço geográfico”.  

Nesse contexto e no amplo leque de mídias disponíveis, enfati-
zamos nesse trabalho o uso pedagógico das melodias do cancioneiro 
popular brasileiro, visto que a música está no quotidiano do estudan-
te brasileiro por intermédio de diversos equipamentos e nos mais di-
versificados momentos da vida. Assim, compreendemos que o uso de 
canções com objetivos pedagógicos no ensino de Geografia pode ser 
proveitoso ao aliar o gosto do jovem pela música e o que se pode apre-
ender dela e nela sobre diferentes  lugares e paisagens do Brasil. 

A música e o  ensino de geografia  

Na apresentação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 
para o ensino de  Geografia enfatiza-se o conhecimento geográfico e 
sua importância social, visto que, “oferece instrumentos essenciais 
para a compreensão e intervenção  na realidade social” ( BRASIL,1998. 
p.15), isto é, possui papel  fundamental na educação  e no desenvol-
vimento das pessoas e da sociedade brasileira.  Os PCNs, explicitam:    

A Geografia é uma área de conhecimento comprometida 
em tornar o mundo compreensível para os alunos, expli-
cável e passível de transformações. Nesse sentido, assume 
grande relevância dentro do contexto dos Parâmetros Cur-
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riculares Nacionais, em sua meta de buscar um ensino para 
a conquista da cidadania brasileira ( BRASIL,1998, p. 26).

O mesmo documento (grifos nossos) demonstra que: 

Por meio dela [Geografia] podemos compreender como 
diferentes sociedades interagem com a natureza na cons-
trução de seu espaço, as singularidades do lugar em que vi-
vemos, o que o diferencia e o aproxima de outros lugares e, 
assim adquirir uma consciência maior dos vínculos afetivos 
e de identidade que estabelecemos com ele. Também pode-
mos conhecer as múltiplas relações de um lugar com outros 
lugares, distantes no tempo e no espaço e perceber as relações 
do passado com o presente ( BRASIL,1998, p 15).

A visão oficial da Geografia escolar no Sistema Educacional Bra-
sileiro demonstrada nos PCNs destaca-a como propulsora da constan-
te busca pelo exercício da cidadania no Brasil e da compreensão da so-
ciedade brasileira. Para Kaercher (2002, p.225): “é preciso formar uma 
consciência espacial para a prática da cidadania”. Em resumo, o pro-
cesso de ensino e da aprendizagem em Geografia, deve correlacionar 
os saberes construídos com a realidade vivida. Assim, tem como papel 
a construção do indivíduo/cidadão capaz de fazer diversas leituras da 
realidade, como também contribuir para uma sociedade melhor para 
todos, inclusive com a formação de cidadãos competentes, reflexivos 
e críticos. 

Aos professores de Geografia o desafio torna-se ainda mais am-
plo, considerando que a proposta do ensino de Geografia é descobrir 
o mundo, analisá-lo e explorá-lo. Este mundo globalizado em que vi-
vemos tem refletido de maneira desfavorável no sistema educacional 
especialmente na perda dos ideais de educação universal, igualitária, 
de boa qualidade e guiada pela formação da cidadania. 

Uma das implicações posta à educação pela globalização da eco-
nomia é sobre a maneira de como o ensino e a aprendizagem devem se 
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orientar: ou por uma abordagem que privilegie a experiência do aluno 
ou pela globalização dos conteúdos e a formação dos indivíduos por 
conteúdos culturais de outros lugares. A primeira, parte do princípio 
que o processo ensino-aprendizagem, para ser significativo deve estar 
alicerçado na realidade concreta do aluno e cabe à escola promover 
o encontro entre os conteúdos escolares, as experiências e a realida-
de dos educandos. A segunda, baseia-se no princípio da constatação e 
comparação do diferente, do concebido por meio do reconhecimento 
das diferenças culturais existentes. 

Essa condição exige a construção de novos parâmetros e proje-
tos para a educação escolar, de tal modo que é oportuno usar recursos 
alternativos para ensinar Geografia, seja a música, vídeos e filmes, a 
literatura e outras obras de arte em sala de aula, como orienta os PCNs 
(1998).

Também as produções musicais, a fotografia e até mesmo o 
cinema são fontes  que podem ser utilizadas por professo-
res e alunos para obter informações, comparar, perguntar e 
inspirar-se para interpretar as paisagens e construir conhe-
cimentos  sobre o espaço geográfico (BRASIL,1998,  p. 33). 

O uso de filmes, documentários, letras de canções e poesias em 
sala de aula requer cuidados, critérios claros e contextualização do au-
tor e da obra, conforme afirma  (KATUTA, 2007, p. 230): “as lingua-
gens são expressões das relações dos grupos sociais que as criaram e, 
servem à sua reprodução”.  

Doravante nossa reflexão será buscar uma conexão entre o ensi-
no de Geografia e o uso da música. Carraro (2013) enfatiza que o uso 
da música no ensino em qualquer disciplina possibilita a minimização 
e/ou rompimento com o domínio do verbalismo na interação  pro-
fessor-aluno, tornando a linguagem musical um segundo instrumento 
de comunicação. Há,  ainda, o desafio para o docente, visto que esta 
prática exige pesquisa e estudo, tanto das canções quanto dos perfis 
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sócioculturais dos alunos para, gradativamente, apresentar-lhes novos 
estilos aos seus gostos musicais e também, compromisso, disposição e 
dedicação  do professor para realizar o trabalho.

Essa prática pedagógica vislumbra duas questões que considera-
mos relevantes. A primeira é a mudança que provoca em sala de aula 
- a descentralização do professor - para a participação de todos.  A 
segunda é a ampliação que essa prática sugere como elemento defla-
grador de discussões e situações, de trocas de aprendizados, de experi-
ências vividas e/ou observadas.  

A possibilidade das mudanças de comunicação-interação pro-
fessor-aluno e a ampliação do leque das discussões de diversas temá-
ticas pode contribuir para ampliar envolvimento dos estudantes nas 
aulas, atitude tão esperada e buscada pelos docentes. 

O professor de Geografia ao fazer uso de letra de música como 
uma estratégia da prática pedagógica pode trabalhar imagens dos 
lugares revelados nessa linguagem, confrontar  com as imagens que 
os educandos já dispunham com o conhecimento científico. Carney 
(2007, p.131) corrobora assinalando que ao “perscrutar os elementos 
psicológicos e simbólicos da música pode-se perceber os lugares, visto 
que ela é uma “expressão da sociedade”ou seja, na composição musical 
podem ser expressos muitos elementos naturais, condições socioeco-
nômicas, valores grupais e étnicos” e enquanto linguagem universal 
exerce forte atração nos jovens.  O mesmo autor acrescenta que: 

A música específica de um lugar está carregada de senti-
dos reais e simbólicos que podem ter significado para os 
seus moradores ou não moradores. Para os moradores pode 
funcionar como uma fonte de identidade geográfica (CAR-
NEY: 2007, p.146 - 147).

Nesse sentido, as letras de canções podem ser trabalhadas de 
maneira didático-pedagógica para o ensino de Geografia ao potencia-
lizar a investigação e a busca de compreensão da realidade a partir de 
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uma manifestação cultural   na produção do espaço geográfico e na 
construção do lugar, assim como,  a significação desta na relação  do  
ser humano com o espaço geográfico.

Os aspectos pedagógicos, nessa perspectiva, convergem devido 
a insistência de que o ponto de partida para a construção do conheci-
mento seja o conhecimento do aluno, isto é, o início do conhecimento 
deve ser os conhecimentos  quotidianos  do aluno, todavia, a escola 
deve extrapolar esse patamar para a construção de conceitos cientí-
ficos. Guimarães (2007, p.55) amplia essa perspectiva ao enfatizar a 
importância da aproximação da escola com o mundo dos educandos e 
destaca que “a riqueza da ação educativa escolar  está em explorar  com 
os alunos o mundo estranho”.   

Cavalcanti (2002, grifos nossos) ao explicitar novas fontes para 
o ensino de Geografia, reconhece a importância do uso da música para 
compreensão dos lugares e das paisagens: 

Essa cultura da mídia está, então presente na sala de aula, 
no imaginário, nas representações dos alunos e professo-
res e precisa ser recuperada e trabalhada na escola. (...) A 
cultura produzida neste mundo de tecnologias é repleta de 
informações geográficas. Os filmes, os desenhos, as charges, 
as fotografias, os slides, os anúncios de publicidade, os CD
-ROMS, as músicas, os poemas representam frequentemente, 
e das formas mais variadas, o mundo, os lugares dos mun-
dos, os fenômenos geográficos, as paisagens (CAVALCANTI, 
2002,p. 84 - 85).

Para Carraro (2013) nas escolas públicas do Brasil as possibi-
lidades estão abertas para novas experiências pedagógicas, inclusive 
com o uso da música reconhecido, presente e valorizado também nos 
livros didáticos:

São inegáveis, contudo, os campos de possibilidades que 
temos hoje nas escolas públicas, as brechas que podemos 
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ocupar enquanto professores e professoras, visando poten-
cializar uma ação ativa, processual e criativa, trabalhando 
com os alunos gêneros e ritmos musicais que valorizam 
as alternâncias de percepções espaciais, ao contrário das 
perspectivas, via de regra adotadas pela mídia. Felizmente 
constatamos que as coleções didáticas recentes de Geogra-
fia para todos os segmentos da educação básica estão valo-
rizando mais a linguagem musical   como um valioso subsí-
dio para o professor e professora favoreceram uma melhor 
aprendizagem discente (CARRARO, 2013, p. 209).  

Em suma, os autores citados são unânimes em destacar a impor-
tância do uso das mídias no ensino, no presente caso, da música. 

Na perspectiva apontada neste texto, o papel do professor 
de Geografia ao utilizar canções nas suas aulas como estratégia de 
ensino é de interconectar as letras das músicas com experiências e 
práticas socioespaciais do aluno, além de instigar questionamentos,  
possibilitar tensões e imbricações  dos conceitos utilizados pela  Geo-
grafia e viabilizar o aprofundamento na compreensão dos fenômenos 
naturais e humanos  presentes na construção do  espaço geográfico 
em estudo.

A música pode ser o elo para trabalhos interdisciplinares com 
outras áreas de conhecimento com  conteúdos previstos e ou opor-
tunizados para  alunos da escola pública, a maioria  deles filhos de 
trabalhadores. Assim, possibilita ir ao encontro das necessidades do 
mundo contemporâneo, no qual o apelo audiovisual é constante e 
favorece trabalhar em sala de aula em conformidade aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais ( BRASIL,1998), que sugere a descrição, a ob-
servação,  a explicação, a interação, a  analogia e a representação do 
espaço como aspectos relevantes no ensino de Geografia. Realizada 
a conexão entre o ensino de geografia e a música, a seguir será de-
monstrada a experiência da utilização de letras de música em sala de 
aula no Ensino Básico. 
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Da categoria paisagem aos estudos do Brasil

A categoria paisagem orientou a proposição e a realização das 
aulas, tendo em vista que, essa categoria pode ser um dos referenciais 
para o ensino da Geografia no Ensino Fundamental, particularmente, 
nos três últimos anos. Conforme apresenta os PCNs: 

A abordagem dos conteúdos da Geografia pode colocar-se 
na perspectiva da leitura da paisagem, o que permite aos 
alunos conhecer os processos de construção do espaço geo-
gráfico. Conhecer uma paisagem é reconhecer seus elemen-
tos sociais, culturais e naturais e a interação existente entre 
eles; e como também compreender como ela está em per-
manente processo de transformação e como contém múlti-
plos espaços e tempos (BRASIL, 1998, p.136).

Os PCNs sugerem a categoria paisagem como referência para o 
ensino de Geografia  dado ser o elemento por excelência que possibi-
lita correlações das dimensões espaciais. O conceito de paisagem tem 
tido destaque desde os primórdios da Geografia. Segundo Cavalcanti : 
“Na Geografia esse conceito tem sido tradicionalmente destacado pelo 
fato de essa ciência  definir seu campo de estudo nos aspectos e nos 
fenômenos que concorrem para modelar, organizar e modificar  mate-
rialmente o espaço” (CAVALCANTI, 1998, p.96).  

Ao longo da história da Geografia o conceito de paisagem pas-
sou por diferenciações conforme o enfoque recebido.  A concepção 
de paisagem foi modificando-se ao longo do tempo e por vezes essa 
categoria foi esquecida devido aos contextos e usos pragmáticos da ci-
ência geográfica, além das necessidades requeridas pela sociedade a 
cada momento histórico. 

Alguns autores corroboram para o entendimento de paisagem 
na atualidade, dentre eles Cosgrove ressalta que:“(...) a  paisagem é 
como um texto cultural e são  texto com  muitas dimensões, oferecen-
do a possibilidade de leituras diferentes, simultâneas e igualmente vá-
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lidas” (COSGROVE, 1996. p. 10).  Para Cavalcanti (2002),  “a paisagem 
é a materialização da produção social”.  De acordo Berque (1999, p. 85) 
“a paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas também 
é matriz porque participa  dos esquemas de percepção, de concepção 
e de ação – ou seja da cultura - que canalizam, em um certo sentido, a 
relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza”. Para Santos 
(1998) a “Paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e 
artificiais; é formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, 
volume, cor, utilidade, ou por qualquer outro critério” ou ainda  “Tudo 
aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança é a paisagem, esta 
pode ser definida  como o domínio do visível,  aquilo que a vista abar-
ca. Não é formada apenas de volumes, mas também de movimentos, 
odores, sons etc.” ( SANTOS, 1988 , p.61). 

As Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da 
Rede Municipal de Educação de Goiânia - GO (grifos nossos) enfatiza: 
(...) “é necessário que o ensino de Geografia possibilite ao aluno o co-
nhecimento dos aspectos e elementos do seu contexto social, a percep-
ção das diferentes paisagens e suas fronteiras local e global” (GOIÂNIA, 
2009, p.49).

Os PCNs, encaminham e  orientam acerca da importância dos 
conceitos/categorias geográficas como fundamentais para o ensino no 
Brasil,  desse modo, destaca que :

Ao pretender o estudo das paisagens, territórios, lugares e 
regiões, a Geografia tem buscado um trabalho interdiscipli-
nar, lançando mão de outras fontes  de informação. Mes-
mo na escola, a relação da Geografia com a literatura, por 
exemplo, tem sido redescoberta, proporcionando um traba-
lho que provoca interesse e curiosidade sobre a leitura desse 
espaço ( BRASIL,1998,p.33).

Cavalcanti (2002, p. 81-82) pontua a observação da paisagem 
como procedimento inicial no ensino de geografia,nesse sentido, afir-
ma:
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Na Geografia, a paisagem, como dimensão aparente da 
realidade, constitui uma dimensão da realidade a ser ob-
servada inicialmente, um objeto inicial de observação. A 
paisagem problematizada através de uma observação direta 
do lugar da vivência do aluno ou de uma observação indire-
ta de uma paisagem representada pode oferecer elementos 
importantes para a construção de conhecimentos referentes 
ao espaço nela expresso (CAVALCANTI, 2002, p. 81).

Demonstramos até o momento a concepção de paisagem que 
orientou o presente  texto e ficou explicito a relevância dessa categoria 
no processo ensino-aprendizagem de Geografia e   que  a sua investiga-
ção possibilita identificar, analisar  a organização do espaço geográfico 
brasileiro, além   de  compreender a diversidade paisagística em nosso 
país.

Uma das possibilidades de apreender ou o pensar geografica-
mente começa pelas respostas às perguntas: Onde? Por que nesse lu-
gar? Como é esse lugar?  Essas perguntas orientaram o trabalho com as 
melodias do cancioneiro popular brasileiro, para identificar e analisar 
a pluralidade cultural e a diversidade de paisagens no Brasil que des-
tacamos a seguir.  

Brasil, espaço geográfico: algumas canções

Inicialmente devemos esclarecer que utilizamos as letras das 
músicas na íntegra na realização das aulas, mas neste texto, em cum-
primento e respeito aos direitos autorais vigentes no Brasil, não apre-
sentaremos as letras. O leitor, se desejar, poderá recorrer às referências 
ao final do texto para acessar na íntegra as letras das canções.

A experiência relatada a seguir, foi realizada no segundo semes-
tre de 2014 com alunos do ciclo três (faixa etária de 12 a 15 anos)  na 
escola  Municipal Bárbara de Sousa Morais da rede pública  municipal 
de Goiânia - GO.
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Essa experiência didático-pedagógica de usar letras de músicas 
para estudar o espaço geográfico brasileiro fundamenta-se numa se-
quência didática que envolve: problematização, levantamento de hi-
póteses, vivência-descoberta, discussão e registro. Conforme explicita 
os PCNs:

Abordagens atuais da Geografia têm buscado práticas pe-
dagógicas que permitam colocar aos alunos diferentes si-
tuações de vivências com os lugares, de modo que possam 
construir compreensões novas  e mais complexas a seu 
respeito. Espera-se que, dessa forma, eles desenvolvam a 
capacidade de identificar e refletir sobre diferentes aspec-
tos da realidade, compreendendo a relação sociedade/na-
tureza. Essas práticas envolvem procedimentos de proble-
matização, observação, registro, descrição, documentação, 
representação e pesquisa dos fenômenos sociais, culturais 
ou naturais que compõem a paisagem e o espaço geográfico 
(BRASIl, 1998, p. 30).

Para introduzir o estudo do Brasil, a investigação de suas carac-
terísticas e  identificação da sua diversidade  natural, propusemos a au-
dição  seguida da  leitura da música  País Tropical. Ressaltamos que no 
período em que a música foi composta o Brasil estava sob uma ditadura 
militar (de 1964 a 1985) fundamentada na ideologia de segurança nacio-
nal, no anticomunismo, no qual se  estabeleceu a  repressão e a censura 
aos seus opositores. Muitos artistas, especialmente os músicos e canto-
res usaram várias metáforas para conseguirem divulgar seus trabalhos e 
mensagens disfarçadas nas músicas e peças teatrais. Foi a maneira que 
os compositores encontraram nos “anos de chumbo” para dar seu reca-
do contornando a censura e também estabelecer um “segundo sentido” 
assim como a contestação ao regime militar vigente no Brasil. 

Estabelecida uma digressão, passemos a atividade proposta. Ini-
cialmente levantou-se  o problema: Em que medida a localização geo-
gráfica do Brasil influencia na diversidade natural do território? 
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Em seguida, com a letra em mãos os alunos acompanharam a 
música País Tropical na  interpretação do cantor Jorge Ben Jor. Oral-
mente os alunos partilharam  e  expuseram  ideias, o que gostaram da 
letra. 

O  próximo passo foi a problematização  levantada pela profes-
sora: “O que do Brasil é revelado na letra da música? Com discussões 
e participação dos alunos, procurando identificar alguns aspectos do 
Brasil. 

Na sequência, propôs-se uma interpretação escrita do texto com 
as seguintes questões: 

•	 O que quer dizer país Tropical ? 
•	 Explique o verso “bonito por natureza”. 
•	 Por que a crença de que  o Brasil é abençoado por Deus? 

Quais aspectos da cultura brasileira são revelados?  
•	 Qual (is) termos mostra(m) a resistência ao contexto ditato-

rial vivido no Brasil  na época? 

A última atividade foi escrever os aspectos descobertos em um 
mapa mudo  do Brasil.

Para complementar o estudo do Brasil propôs-se  o estudo da 
melodia Retratos do Brasil de João Caetano com o objetivo de  inves-
tigar a formação do povo brasileiro, as atividades econômicas que 
contribuíram para a formação do território   e identificar os legados 
culturais das etnias na  construção da  identidade nacional do Brasil.  

Inicialmente propôs-se a audição da melodia de Retratos do Bra-
sil em seguida a interpretação oral.  

A terceira atividade proposta foi sublinhar o texto usando três 
cores previamente definidas: em verde o que for relacionado ao indí-
gena, em vermelho o que diz respeito ao branco e na cor amarela o 
que refere ao negro e, posteriormente, listar no caderno as possíveis 
descobertas. 

Em outra aula, dando continuidade ao assunto, encaminhou-se  



440 Diva Aparecida Machado Olanda, Elson Rodrigues Olanda

pesquisa dos termos ou os versos:  “Quilombo livre da dor , cachaça no 
canavial, ouro das Minas Gerais, café, açúcar e sal”, extraídos da letra 
da música com objetivo de  identificar  e compreender as atividades 
econômicas que contribuíram na formação do território brasileiro. 
Essa etapa foi realizada em pequenos grupos usando o livro didático 
de Geografia, além de consultas na internet. 

A partir da melodia Vou levar Você propusemos identificar 
aspectos regionais do Brasil, iniciando com a identificação e cor-
relação estados da federação e aspectos culturais da regiões oficiais 
do Brasil mediante  a identificação lugar capital/estado  e o  desta-
que cultural dos mesmos. Em seguida agrupá-los pela regionaliza-
ção oficial elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

A primeira atividade com a melodia Vou levar você foi ouví-la 
várias vezes. Na primeira, segunda e terceira audição buscou-se a par-
ticipação dos alunos que destacaram  palavras ou termos aleatórios 
que lhes chamaram a atenção. Simultaneamente um aluno anotou-as 
no quadro-giz. Em seguida, a professora explorou as anotações do 
quadro-giz utilizando o mapa político do Brasil para localizar os esta-
dos e as capitais destacados a partir da música.   

A segunda atividade realizada foi com a letra e o mapa das regi-
ões oficiais do Brasil em mãos propusemos aos alunos a identificação 
de todos Estados e capitais e suas respectivas regiões oficiais.

Considerações finais 

Consideramos que o uso de melodias do cancioneiro brasileiro 
em sala de aula, para estudar o Brasil nas aulas de Geografia, ao longo 
do nosso trabalho docente na rede pública, especialmente no sétimo 
ano do ensino fundamental (Ciclo III) teve bons resultados no pro-
cesso ensino-aprendizagem. Inicialmente realizado esporadicamente, 
todavia, ao proceder a uma avaliação da participação, do envolvimen-
to, o desafio à descoberta, à investigação e a aprendizagem dos alunos 
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gradativamente, diante dos resultados fomos impelidos a continuar, 
diversificar e aprofundar a referida experiência.  

Compreendemos que a música oferece muitas possibilidades 
para enriquecer o ensino de Geografia. A experiência demonstrada de 
modo sucinto nesse texto é apenas uma delas. Em termos de experiên-
cias pedagógicas com o uso de música, dentre outros autores, destaca-
mos as experiências sistematizados por Franco (1995). O professor, de 
acordo com a realidade particular de sua escola pode e deve exercitar 
sua criatividade para realizar o ensino-aprendizagem das categorias 
geográficas de modo efetivo. Assim entendemos, para não concluir, 
que os desafios permanecem no contínuo abrir e trilhar de novos ca-
minhos no Ensino Básico.
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Introdução

O Estágio Curricular Supervisionado I é uma disciplina de natureza 
obrigatória do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UFG, com carga horária de 200 horas, que tem como objetivo pro-
mover a vivência escolar, a iniciação à docência e o aprimoramento 
técnico-científico.  Nesta disciplina, é oportunizado aos estagiários o 
desenvolvimento de um Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP), cuja 
finalidade é contribuir para a formação inicial dos licenciandis, além 
de intervir no ambiente escolar, buscando transformar a realidade que 
foi apontada pela diagnose (investigação), oportunizando melhorias 
para a escola parceira.

O PIP não deve ser elaborado de forma individual para que, ao 
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fim, outros executem de forma programática; deve sim, ser compreen-
dido e desenvolvido como uma ação conjunta, que passe pela elabora-
ção e desenvolvimento, no e com o coletivo da escola. Desta maneira, 
podemos criar formas e modos de concretizar/vivenciar os princípios 
da gestão democrática na escola não como intervenção programada, 
mas como práxis criadora. Aliado a isto, podemos estabelecer uma re-
lação dialética entre a pesquisa e a ação, supondo ainda que a pesquisa 
deve ter como função a transformação da realidade (BRASIL, s/d).

O tema proposto pelos alunos estagiários de biologia, no pri-
meiro semestre de 2014, refere-se à comunicação crítico-reflexiva no 
ambiente escolar, a partir de conflitos observados no período de vi-
vência na escola e aliado à análise da proposta educacional do colégio, 
apresentado pelo Projeto Político Pedagógico (PPP). Foi percebido 
pelos estagiários, que a escola apresenta em seu PPP, a proposta de 
despertar de forma crítica e reflexiva, os cidadãos que ali se formam. 
Com base nestas ideias, os acadêmicos buscaram compreender de que 
maneira a escola vem norteando essas práticas crítico-reflexivas, e se 
estas por parte do corpo discente são encaradas como uma realidade 
ou uma idealização. 

Diante deste objetivo, os estagiários, ao vivenciarem e investi-
garem o campo de atuação, verificaram que o CEPAE apresenta um 
conjunto de normas estabelecidas entre professores e equipe diretiva, 
das quais são apresentadas aos alunos. Durante o período de investi-
gação inicial, perceberam divergências entre as normas estabelecidas, 
o discurso da equipe diretiva, dos professores e dos alunos e a reali-
dade vivenciada no colégio. Pensando em compreender melhor estas 
divergências estabelecidas, conversaram com as distintas partes que 
compreendem a comunidade escolar, e relataram um discurso seguro 
da equipe diretiva, no que diz respeito à formação crítico-reflexiva dos 
alunos, capaz de ser um diferencial tanto na vida acadêmica quanto na 
sociedade. Porém, ouvindo as outras partes, constataram uma realida-
de que destoa em alguns pontos, por apresentar alunos que não cum-
prem normas e as criticam, sem demonstrarem reflexões a respeito; ou 
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seja, sem sequer compreenderem se estas normas contribuem ou não 
na gestão do ambiente escolar. 

Assim, identificaram problemas na comunicação entre os seg-
mentos da comunidade escolar, o que se configura em uma formação 
inadequada para os alunos com relação aos seus direitos e seus deveres. 
Perceberam ainda, pouca cobrança a respeito do cumprimento de nor-
mas na escola e um discurso de pouca informação por parte dos alunos, 
a respeito das mesmas. Desta forma, o presente estudo se configurou na 
proposta de que a comunicação entre as partes pode ser melhor desen-
volvida, à medida que estes pontos observados sejam discutidos, e que 
seja evidenciado aos alunos argumentações sobre a importância dos 
mesmos. Cabe salientar que a falta de conhecimento sobre esse conjunto 
de regulamentos e normas, geram inquietações, que poderiam ser pro-
blematizadas através de diálogos e discussões que possibilitariam refle-
xões críticas sobre o ambiente escolar e não apenas uma imposição de 
regras.                                                                                                                                                                       

Alarcão (2001) afirma que o desenvolvimento de uma escola crí-
tico-reflexiva é importante por estimular a comunidade escolar a uma 
constante reflexão do cotidiano da escola, dialogando com problemas 
e frustrações, sucessos e fracassos, e também com o pensamento pró-
prio e o dos outros. Desse modo, foi discutido entre os acadêmicos e 
professores de estágio, que esta iniciativa da escola é fundamental, pois 
os alunos, ainda em fase de crescimento emocional e amadurecimento, 
necessitam de orientação, cabendo ao professor este aporte.

A mesma autora afirma que a escola reflexiva é aquela que se 
pensa e se avalia em seu projeto educativo; é uma organização capaz 
de aprender e que qualifica não só os que nela estudam, mas também 
aqueles que ensinam ou apoiam. Somente a escola que se interroga 
será capaz de se transformar em uma instituição verdadeiramente de-
mocrática e educadora. 

A este diálogo, é importante ressaltar a comunicação entre alu-
no-professor, que acaba estabelecendo uma certa afetividade, que con-
sequentemente facilita a construção do conhecimento em sala de aula. 
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De acordo com Müller (2002) esta relação dinamiza e dá mais sentido 
ao processo educativo. Além disso, segundo Libâneo (1994) o profes-
sor não necessita fazer apenas a construção através de problemáticas, 
ele também tem que ouvir os seus alunos. 

Müller (2002) discute que a convivência em sala de aula pode 
acabar gerando dois aspectos de interação: a construção do conheci-
mento e a própria relação interpessoal de professor-aluno. Esta relação, 
juntamente com as normas disciplinares impostas pela escola, acaba se 
baseando na confiança, afetividade e respeito entre ambos. Contudo, 
o professor tem como papel orientar o aluno para um crescimento in-
telectual crítico-reflexivo. A escola deve possuir assim, uma normati-
zação que norteia a prática escolar, em que o conjunto de normas não 
tem como objetivo manter o aluno dentro da instituição, mas formar 
um cidadão crítico e psicologicamente preparado para conviver em 
sociedade.

As normas condensam e traduzem modos específicos de re-
gulamentar e produzir regras, segundo aquilo que vale como medi-
da comum nos mais diversos âmbitos da sociedade (NOGUEIRA, 
2004). As normas da escola são utilizadas para formar os indivíduos 
trabalhando valores, tais como a responsabilidade, tolerância, ética, 
autonomia, etc (MORAES, 2004). Esses valores sofrem influências 
políticas, econômicas, tecnológicas e sociais, pois devem influenciar 
a formação dos docentes e discentes nesses e outros aspectos (SILVA, 
2009).

No intuito de contribuir para a construção de uma postura crí-
tico-reflexiva, o projeto desenvolvido objetivou a comunicação entre a 
comunidade escolar, através da proposição de um espaço de expressão 
acerca da escola, com o intuito de promover o intercâmbio de ideias, 
o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo e o fortalecimento 
da identidade do CEPAE, na busca por uma reflexão sobre as ações e 
posicionamentos de todos os sujeitos envolvidos no processo, reduzin-
do portanto, o espaço entre teorias e realidade.
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Trajetória metodológica

Em uma etapa inicial, os estagiários realizam um primeiro con-
tato com a escola, e através de observações diárias, organizaram um 
roteiro para investigação da realidade escolar, o que é designado por 
diagnose. 

O termo diagnose tem origem grega diagnostikós e sua raiz, 
também provêm do grego (diágnosis = discernimento, exame), poden-
do ser entendido a partir dos seus dois componentes dia + gnosis como 
através do conhecimento (VASCONCELLOS, 2008, p. 188), revelando 
assim que a diagnose vai além de um observar pelo simples fato de 
estar olhando, tendo um comprometimento de um olhar cuidadoso do 
estagiário que analisa a realidade de forma crítico-reflexiva. Portanto, 
leva em consideração os contextos históricos, políticos e pedagógicos 
que a escola está passando ou já passou no decorrer de sua existência.

Durante o período de observação na escola, o primeiro ponto 
que chamou atenção se referiu às normas existentes na escola e que 
estavam fixadas em um mural. É provavel que esse elemento tenha 
despertado a atenção dos estagiários, por conta de terem observado 
vários alunos ocupando o pátio da escola no período de aula, o que 
os levou a questionar, se não haviam normas para tal situação. Ainda, 
foi observado pelo grupo, que vários alunos não entravam utilizando 
uniforme, sendo que conforme as normas definidas, era obrigatória 
a entrada com o mesmo. Findada essa primeira etapa de observação, 
que consistiu em várias visitas, em que os olhares se voltaram especial-
mente para a questão da normatização, foi promovida uma discussão 
conjunta entre toda a turma de estágio e a professora orientadora, com 
o intuito de direcionar os caminhos com relação a proposta para o Pro-
jeto de Intervenção Pedagógica (PIP). Durante a discussão surgiram 
alguns questionamentos referentes ao não cumprimento dessas regras, 
tais como: As normas foram apresentadas e esclarecidas aos alunos? 
Existe algum trabalho de conscientização com relação a estas? Por que 
as normas não são respeitadas? Após a discussão, os estagiários opta-
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ram pela aplicação de questionários com a finalidade de conhecer a 
opinião das diversas instâncias da comunidade escolar, especificamen-
te professores, alunos e equipe diretiva (coordenação e direção), com 
relação às normas e o seu cumprimento.

Os alunos questionados a respeito do não cumprimento de nor-
mas, realizaram inúmeras críticas à condução das mesmas, afirmando 
não haver esclarecimentos. Ao mesmo tempo, ouvindo os professo-
res e a direção, os apontamentos feitos por estes diferiam dos apon-
tamentos dos alunos. Os resultados destas conversas demonstraram 
discursos destoantes com relação ao conhecimento e as justificativas 
sobre às normas da escola, de modo que se apresentaram por vezes 
contraditórios entre si.

Os acadêmicos observaram que um dos principais problemas 
que afeta a comunidade escolar do CEPAE estava relacionado à di-
vergência entre os discursos dos alunos, professores e equipe diretiva, 
muito mais do que o não cumprimento de normas; que, segundo a 
visão dos alunos, eram apenas determinadas, sem discussão ou escla-
recimento prévio. Se as regras apresentam o intuito de contribuir para 
a gestão democrpatica do espaço escolar, porque não serem discutidas 
com os alunos?

A partir daí, foi aplicado um questionário estruturado aos alu-
nos, professores e equipe diretiva, envolvendo questões sobre à res-
peito das normas, rotina escolar, PPP, e opiniões pessoais acerca de 
aspectos gerais sobre a escola. Foi constatado que o maior problema 
não era o aluno deixar de cumprir as regras, mas sim a distância entre 
os discursos dos sujeitos da comunidade escolar. Tratava-se de uma 
quesão de comunicação! Por exemplo, ao mesmo tempo em que al-
guns alunos acreditavam que o uniforme não tinha finalidade alguma, 
professores afirmaram sua relevância. E isso não ocorreu apenas em 
relação ao uniforme, houve vários pontos significativos nos dados co-
letados que não corroboravam com a perspectiva de escola de caráter 
crítico-reflexivo. 

Considerando que muitos dos conflitos apresentados pelos dis-
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cursos poderiam ser solucionados se a comunidade escolar refletisse 
com base nos fatos, normas e ações que ocorreram/ocorrem na escola, 
o grupo de estagiários percebeu que a intervenção a ser realizada trata-
va-se da abordagem sobre a importância da comunicação crítico-refle-
xiva no ambiente escolar. Diante desse contexto, os estagiários busca-
ram compreender de que maneira a escola vem norteando a formação 
crítico-reflexiva, e se esta por parte do corpo discente são encaradas 
como uma realidade em construção ou apenas um ideal. 

Em seguida, foi elaborado o Projeto de Intervenção Pedagógica 
(PIP) com o tema de comunicação crítico-reflexiva no ambiente esco-
lar, tendo como objetivo estimular o pensamento crítico-reflexivo na 
comunidade escolar, além do fortalecimento da identidade do CEPAE 
prevista no PPP. Buscou-se isso, por meio de um espaço, onde todos 
os “personagens” desta insituição pudessem expressar suas opiniões 
acerca da escola, e dessa forma promover um intercambio das ideias 
através da exposição dos dados obtidos durante a execução do projeto. 

A proposta do projeto de intervenção foi proporcionar um espa-
ço que oportunizasse aos alunos, professores e equipe diretiva do CE-
PAE, apontar elogios e críticas acerca do cotidiano do colégio, em um 
momento contínuo de reflexão. Para tanto, os estagiários organizaram 
cartazes, que continham desenhos, músicas, e frases que objetivaram 
promover uma problematização acerca do ambiente escolar, constitu-
ída em três momentos reflexão (três dias), que se caracterizaram en-
quanto possibilidade para a de refletir sobre a escola. 

Para a execução do projeto foram preparados locais ambien-
tados, que continham tanto painéis com palavras de direcionamento 
como frases retiradas dos questionários aplicados anteriormente, onde 
foram colocados urnas. Toda a comunidade escolar foi convidada a 
se manifestar, expressando sua opinião anonimamente (embora so-
licitado o segmento – aluno, professor, equipe diretiva, funcionário), 
através da escrita, sendo, posteriomente, introduzido na urna. Uma 
semana antes da execução do projeto, foi realizado divulgação através 
de cartazes, frases ilustrativas e explicação nas salas de aula.
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Resultados e discussões

A atividade desenvolvida durante três dias consecutivos contou 
com participação significativa, principalmente da parte dos alunos. A 
participação dos professores foi maior no segundo dia, pois optou-se 
em alguns estagiários passarem em cada sala dos departamentos, per-
guntando se os professores gostariam de participar do projeto e ofere-
cendo o papel para que eles também discorressem sobre suas impres-
sões acerca da escola. A Figuras 1 ilustra as atividades desenvolvidas.

A análise dos dados foi realizada de forma coletiva. Todas as opi-
niões foram lidas e classificadas em críticas, críticas reflexivas (quando 
apontava ou discutia sugestões), elogios e elogios reflexivos.

As respostas foram discutidas de forma geral pelo grupo de esta-
giários, que analisaram os pontos positivos e negativos dos resultados 
do projeto, assim como organizaram os dados em percentuais e gráfi-
cos, para que resultados pudessem ser apresentados à escola. 

No que se refere aos dados gerais coletados através do PIP, fo-
ram obtidas a participação de 430 alunos e de 36 professores e/ou 
membros da equipe diretiva (no primeiro dia, obteve-se inicialmente 
apenas 2 participações, no segundo dia as urnas foram direcionadas 
até os professores). As opiniões estiveram centradas em 31 temas, dos 
quais optou—se por apresentar os dez temas mais relevantes para crí-
ticas e elogios. Dentre o percentual dos alunos, 92% fizeram críticas, 
sendo 95% sem nenhuma sugestão ou explicação. Apenas 5% foram 
críticas reflexivas. Os elogios representaram apenas 8% das participa-
ções, sendo 94% destes apenas elogios, e somente 6% tratavam-se de 
elogios reflexivos. Em relação ao percentual de professores e/ou equipe 
diretiva, 58% fizeram críticas, sendo que 100% foram não reflexivas, e 
42% fizeram elogios, também sendo 100% não reflexivos.

Ainda no que diz respeito aos dados gerais encontrados, quanto 
aos temas levantados, as dez críticas e dez elogios principais levanta-
dos pelos alunos estão representados nos Gráficos 1 e 2 e no Quadro 1.
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A partir da observação dos dados, foi possível verificar que a 
questão mais inquietante aos alunos estava relacionada ao uniforme, 
embora não se mostrassem contrários ao uso deste. Na realidade, pedi-
ram por mudanças na sua estética. Com base no exposto se faz impor-
tante alguns questionamentos: Qual relevância da escola considerar a 
opinião dos alunos com relação ao uniforme? De que forma uniforme 
é importante para a construção do sentimento de pertencimento na 
escola? Considerar a opinião dos estudantes com relação ao uniforme 
escolar, ou mesmo os outros itens apontados, é relevante para que a 
escola desenvolva seu papel de instituição democrática? Sem dúvida, 
pois oportuniza que seus estudantes desenvolvam capacidade de to-
mar decisões políticas, além de exercer ações democraticas. Isso é cor-
roborado quando Klein e Pátaro (2008) defendem que a democracia e 
a educação devem se articular para a formação da cidadania, viabili-
zando uma educação para a democracia e pela democracia. Ainda para 
as autoras a democracia mais do que um sistema político, é uma forma 
de orientar as relações no interior das instituições. 

Como foi observado durante o projeto, alguns problemas de 
comunicação estavam diretamente relacionados à imposição marca-
da pela ausência de diálogo. Diante disto, trabalhar o sentimento de 
pertencimento na escola, através do uniforme e/ou das diversas outras 
possibilidades, é de extrema importância, pois além de ouvir aqueles 
que fazem parte da instituição, auxilia na comunicação, bem como no 
cumprimeto das normas. 

É importante ainda ressaltar que houve alguns depoimentos 
interessantes, com apontamentos reflexivos. Um exemplo de crítica 
reflexiva foi um participante do primeiro ano do ensino médio que 
ressaltou, que era necessário se ter uma maior cuidado com os ma-
cacos que ficam no CEPAE, já que, devido a alimentação dos alunos 
dentro da escola esses animais acabam se alimentando de alimentos 
impróprios para seu organismo, devendo, talvez, ser melhor divulgado 
o projeto “De volta pra natureza”, na tentativa de estabelecer um me-
nor impacto negativo resultante da interação entre macacos-prego e as 
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pessoas, mediante a educação ambiental, promovendo informações e 
aconselhamentos em relação as atitudes presenciadas no campus. 

Um segundo exemplo de crítica reflexiva também foi de um 
aluno do primeiro ano, afirmando que nas eleições para diretor nor-
malmente existe uma única chapa, não possibilitando aos alunos es-
colher um candidato que ele gostaria que ocupasse o cargo. Essa crí-
tica demonstra que de alguma forma os alunos estão participando do 
engajamento político da escola, mesmo que só por meio de votos nas 
eleições. Isso é importante, pois quando o estudante se informa sobre 
os candidatos e bucam novos por não concordarem com a presença de 
uma única chapa, acaba por promover maior envolvimento com a vida 
política da sociedade, e compreenderem o valor do voto ou de outros 
mecanismos da democracia representativa e participativa, fazendo-o 
com maior discernimento.

Como último exemplo de crítica reflexiva houve a afirmação de 
dois alunos de anos letivos diferentes, que reclamaram da cobrança 
em relação a parte inferior do uniforme. Apontaram que já que não 
é permitido shorts curtos ou outros trajes similares, seria muito mais 
viável para a escola estabelecer uma calça ou bermuda padronizada 
assim como é feito com a camisa, pois facilitaria a cobrança da norma 
do uso obrigatório do uniforme e diminuiria os desentendimentos en-
tre alunos e coordenação sobre o que é adequado ou não para se usar 
dentro do ambiente escolar. 

No que tange aos elogios por parte dos alunos, os resultados 
mostram a satisfação dos alunos com a escola, uma vez que a apon-
taramcomo uma escola diferenciada por ser parte de uma universi-
dade, em que os professores também possuem as mesmas condições 
dos professores de ensino superior e apresentam qualificação para tan-
to, o que foi muito elogiado pelos alunos. Outro ponto relevante foi a 
oportunidade de participação em diferentes eventos que fazem parte 
da escola. O fato de chamarem atenção à presença de estagiários, tam-
bém é muito relevante, pois confirmam a afirmação do PPP do CEPAE 
(2013) quando afirma que o colégio cria condições para que os alunos 
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do colégio trabalhem com os estagiários, facilitando o relacionamento 
entre eles durante o desenvolvimento do estágio. Cabe ressaltar que foi 
elogiado em um depoimento, a abertura que a escola oferece ao estagi-
ário. E isso remete a uma percepção de que tanto o estágio I como o II, 
tem na visão de alguns alunos, uma real relevância pra escola, pois tem 
contribuir com vários aspectos relacionados à escola.

Ao mesmo tempo que houve uma participação significativa, 
percebemos que ainda há muito a ser construído com estes alunos, no 
que se refere a refletir sobre as críticas, quando apresentadas. Pois, es-
tas não podem ser esvaziadas de conteúdo, ou seja, apenas constiuir-se 
como uma “crítica pela crítica”, há de se buscar desenvolver reflexões 
acerca do ambiente escolar visando com os alunos, além do ensino, 
práticas fundamentadas em aportes teóricos que permitam realizar 
críticas com justificativas. Pois, ao mesmo tempo que o PPP ( 2013)  
propõe uma escola que desempenha papel importante na formação de 
sujeitos críticos, capazes de conviver e exercer a democrácia, há a pos-
sibilidade de  não consolidação dessa proposta, destacando que isso 
não pode ser encarado como falta de esforço na materialização da pro-
posta formativa da  escola, uma vez que esta é um  “organismo vivo” 
que passa por diversas situações que influenciam em seu cotidiano e, 
até mesmo, no cumprimento das normas que o MEC impõe sem ao 
mesmo reconhecer a realidade escolar.

Segundo Caldas (2006) a incapacidade de leitura para além dos 
códigos lingüísticos dos alunos, tanto de escolas publicas como de 
particulares, tem sido um objeto de estudo dos educadores brasileiros 
com vistas à identificar sua causa e encontrar caminhos para a modi-
ficação dessa realidade. Especialistas apontam que essa fragilidade do 
sistema educacional do país ser devido a superficialidade das leituras 
que os alunos tem contato e o excesso de conteúdos durante o ano 
letivo. A leitura adequada de textos que estimulem o pensamento refle-
xivo podem ser uma chave para superar esse desafio imposto à escola, 
abrindo uma oportunidade tanto para os alunos como para os profes-
sores, de promover discussões sobre questões de relevância social, o 
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que se caracteriza como tão significativa como  conteúdos específicos 
de determinada disciplina. 

Em relação à participação dos professores e equipe diretiva no 
projeto de intervenção pedagógica, foi curioso notar que dentre as 
trinta e seis participações, não houve nenhuma de  caráter reflexivo, 
se contrapondo aos alunos, que apesar de poucas, ainda houveram al-
gumas  que analisaram os fatos refletindo sobre eles . Diante deste re-
sultado, calientar duas possibilidades: a primeira leva em consideração 
que na hora que os estagiários levaram os papéis para perguntar quem 
gostaria de participar do PIP, os professores por motivos adversos po-
deriam estar ocupados ou/e indo para sala de aula e devido a isso re-
solveram realizar uma participação rápida, o que não os permitiu fazer 
críticas ou/e elogios reflexivos. Uma segunda hipótese é que a reflexão 
acerca da escola não faz parte do dia-a-dia do professor ou da equipe 
diretiva, só acontecendo quando há contratempos que retiram a escola 
de sua rotina comum. Ainda assim, é oportuno discutir que a maior 
parte dos professores participou quando as urnas foram levadas até 
suas salas. Cabe questionar: A que fatores atribuir este resultado?

Ainda a respeito deste ponto teremos de questionar: Como os 
professores vão incentivar a reflexão e o pensamento crítico-reflexivo 
se não costumam utilizá-lo em seu cotidiano de trabalho na escola?  A 
formação de um sujeito crítico-reflexivo também exige a capacidade 
de o formador caracterizar-se como tal, posto que figura do professor 
exerce influência no decorrer da vida acadêmica do estudante. 

Frente à isso, o professor deve assumir uma identidade reflexi-
va, como apontado por Moreira (2001), que define o professor como 
um intelectual. Essa afirmação, segundo o autor, se dá por distintos 
pontos; o primeiro remete que essa categoria permite que se repense o 
trabalho docente, oferecendo a base teórica necessária para considerá
-lo como uma profissão que vai além de atributos técnicos. O segundo, 
sugere ao professor lutar pela concretização dessas condições. 

Considerando a discussão até o presente momento, cabe a toda 
a comunidade escolar retomar a perspectiva formatica descrita no PPP, 
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que objetiva a formação de um aluno/cidadão capaz de apropria-se 
dos saberes sistematizados historicamente, tendo assim uma formação 
crítica. 

Considerações finais

Através da disciplina de estágio supervisionado I, os estagiários 
têm a possibilidade de vivenciar e refletir sobre a escola, associada às 
leituras da fundamentação teórica sobre o papel do professor na atua-
ção de uma escola crítica-reflexiva.

Partimos do pressuposto que almejar a construção de um escola 
crítico-reflexiva é importante, uma vez que estimula a comunidade es-
colar para uma reflexão constante acerca de seu cotidiano, dialogando 
com problemas, frustrações, sucessos e fracassos como também com 
o pensamento do próprio indivíduo e de outras pessoas (ALARCÃO, 
2001). A relevância do PIP se releva na possiblidade de efetivação do 
diálogo entre a comunidade escola, permitindo perceber os cami-
nhos possíveis para esta prática. Paulo Freie corrobora ao afirmar que: 
“Além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato polí-
tico (FREIRE, ano), exigindo a participação de todos com vistas a uma 
gestão democrática do ambiente escolar.  

Desse modo, entendemos que a comunicação critico-reflexiva, 
além de contribuir com os processos pedagógicos, têm como principal 
papel auxiliar nas questões do cotidiano da escola. Além do mais, não 
diz respeito apenas com as questões de cunho pedagógico, mas tam-
bém administrativo e político da escola. A educação é um fenômeno 
político, e a escola deve propiciar esse exercício aos alunos, pois ao 
exercer a ação política, os alunos estão exercitando sua criticidade, e a 
escola cumpre seu papel na formação de cidadãos críticos e reflexivos. 

Desta forma, o Estágio Curricular Supervisionado I se faz im-
portante, uma vez que, através da vivência no ambiente escolar, con-
tribui para a formação inicial dos estagiários. Possibilitando ainda, a 
fundamentação teórica, que evidencia a relevância da reflexão para a 
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análise dos diversos aspectos que envolve o trabalho docente, além de 
permitir o (re)pensar e (re)fazer a prática docente. É justamente nesse 
movimento de crítica, reflexão e análise do papel e dos determinantes 
de sua profissão que o professor que se faz professor. 
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Mídias contemporâneas na escola: 
possibilidades da educação digital

Yves de Sousa Silva1

Kelly Bianca Clifford Valença2

Introdução

A relevância deste relato justifica-se ao passo que é ainda escasso o 
número de publicações empenhadas em apresentar experiências 

didáticas, envolvendo mídias contemporâneas, no contexto escolar 
público brasileiro. Destarte, o presente escrito diz respeito ao proces-
so de trabalho desenvolvido na atividade específica ‘Comunicação e 
Multimeios’ da Escola Municipal de Tempo Integral Mônica de Castro 
Carneiro, situada na Região Leste de Goiânia. Tal atividade integra a es-
trutura organizacional da dinâmica de Ciclos adotada em instituições 
escolares da Rede Municipal de Goiânia, cujo público-alvo é composto 
por estudantes de cinco turmas do Ciclo II, perpassando a faixa etária 
entre 8 e 12 anos. Neste contexto, a atividade aqui tratada tem como 
objetivo geral viabilizar a conquista da emancipação digital dos alunos, 
alicerçando noções essenciais ao desenvolvimento de experiências tec-
nológicas através de mídias contemporâneas. Para tanto, a construção de 
atividades experimentais interdisciplinares subsidiadas por informática, 
fotografia e vídeo é o que sustenta a base metodológica desse trabalho 
travado frente a inúmeros desafios que cerceiam o cotidiano escolar em 
questão, a exemplo da carência de equipamentos didáticos capazes de 
otimizar o projeto de ensino idealizado. Resulta desta iniciativa uma sé-
rie de produtos audiovisuais construídos coletivamente.

1 Mestre em Engenharia Urbana. Professor de Geografia e de Comunicação e Multimeios na 
Rede Municipal de Ensino de Goiânia. yvesvajante@yahoo.com.br.
2 Doutora em Educação pela UFG. Professora da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. 
kellybiancacv@yahoo.com.br
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Imagem e mídias na contemporaneidade: conceitos e implicações

Nos dias atuais, o acesso às mídias digitais tem assumido uma 
posição ímpar no cotidiano humano brasileiro. A fotografia e o ví-
deo, neste cenário, apresentam-se como elementos técnicos sui gene-
ris à produção imagética viabilizada por essas mídias, uma vez que a 
mudança de suporte do formato fílmico convencional para o digital 
possibilitou a produção de conteúdos audiovisuais a baixos custos, 
tornando realidade a difusão e democratização dessas tecnologias tão 
inerentes ao nosso dia-a-dia.

Com base no exposto, tecnicamente, Flusser (2002, p. 7) define 
que, “as imagens são [...] resultado do esforço de se abstrair duas das 
quatro dimensões de espaço-tempo, para que se conservem apenas as 
dimensões do plano”. Estas duas dimensões referenciadas pelo autor 
como aquilo que caracteriza uma imagem são o que denominamos 
‘altura’ e ‘largura’. Para além deste conceito técnico, contudo, muitos 
autores defendem a importância de as imagens, bem como os meios 
de produção destas, nos dias atuais, serem alvo de frequentes revisões 
de conceito, uma vez que carregam consigo inúmeras possibilidades 
interpretativas.

Nesta tessitura, as dimensões que compõem uma imagem – al-
tura e largura – nem sempre são suficientes à compreensão de alguns 
artefatos que cerceiam o nosso dia-a-dia. Isto porque muitos destes 
requerem a interação física do observador para adquirir significado. 
Merleau-Ponty (2011) corrobora esta questão ao explicar que essas di-
mensões são abstratas e que não proporcionam, por si só, a experiência 
promovida pelo corpo diante do objeto. Outrossim,

[...] a profundidade revela imediatamente o elo do sujeito 
ao espaço. [...] Largura e altura, enquanto relações entre 
objetos, são derivadas e, em seu sentido originário, são, 
elas também, dimensões “existenciais”. Não se deve dizer 
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apenas, com Lagneau e Alain, que a altura e a largura pres-
supõem a profundidade, porque um espetáculo em um só 
plano supõe a eqüidistância de todas as suas partes ao plano 
de meu rosto: essa análise só concerne à largura, à altura e 
à profundidade já objetivadas, e não à experiência que nos 
abre estas dimensões. O vertical e o horizontal, o próximo 
e o longínquo são designações abstratas para um único ser 
em situação, e supõem o mesmo “face-a-face” do sujeito e 
do mundo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 360).

Se por um lado imagens fixas e em movimento, viabilizadas 
por mídias contemporâneas, podem contribuir com um estilo de 
vida humana mais atrativo e prático, por outro, pode também favo-
recer o consumo alienado de bens e serviços, dado o potencial de 
sedução que integra essas imagens (MARTINS, 2007; HERNÁN-
DEZ, 2005).

A este respeito, Martins (2007, p. 73) alerta que

Sem uma visão crítica e sem um sentido de responsabili-
dade, as pessoas podem ser manipuladas pela crescente di-
versidade de imagens – de arte, publicidade, ficção e infor-
mação – que, de modo aparentemente inofensivo, invadem 
e acossam nosso cotidiano. A idéia de que as imagens têm 
vida cultural e exercem poder psicológico e social sobre os 
indivíduos é o bordão que ampara a cultura visual.

O crescente número de imagens que, via de regra, integra o co-
tidiano dos sujeitos nos dias atuais é alvo de estudos de autores preo-
cupados em discutir as consequências deste fenômeno na sociedade 
(HERNÁNDEZ, 2007; MARTINS, 2007; DEBORD, 1997). Tal assunto 
envolve consequências que perpassam o aspecto do consumo incitado 
por estas referências visuais, influenciando o modo de os sujeitos li-
darem com o espaço urbano, com o espaço digital, com o tempo, com 
o dinheiro, com o outro, com o corpo e suas vestimentas, dentre tan-
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tas outras nuances. Sob este enfoque, a proliferação de imagens que 
solapa o nosso cotidiano é uma questão que pode acarretar no que 
Araújo (2013) denomina como a superficialidade do olhar, isto é, da 
percepção humana. Com efeito, a superficialidade do olhar é capaz de 
recrudescer a percepção fragmentada.

Mas quantas vezes realmente nos damos conta de que co-
nhecemos através do olhar? Quantas vezes não deixamos 
passar desapercebidas coisas, pessoas e situações? Quantas 
vezes apenas passamos nossos olhos pelas coisas do mun-
do sem que as olhemos com atenção e intenção? Tudo está 
para ser olhado, não importa o modo como olhemos e nem 
com o quê: olhos orgânicos, olhos da alma, olhos do corpo, 
olhos tecnológicos. Porém, neste mundo contemporâneo, 
as imagens são tão excessivas e rápidas, que na realidade 
não temos como olhá-las com o olhar reflexivo-sensível. 
Olhamos apenas com o olho físico, janela que capta estímu-
los. O excesso e a velocidade provocam este mecanicismo, 
esta superficialidade do olhar. Acabamos por não perceber 
mais o mundo e nós mesmos. Falta-nos o tempo e o es-
paço para olhar as coisas; e olhar, em primeira instância, é 
perceber. Precisamos da percepção para desenvolver nossas 
capacidades humanas. É com ela que nos situamos, que nos 
relacionamos, que refletimos, que sentimos, ou seja, que 
compreendemos quem somos e o mundo que nos cerca 
(ARAÚJO, 2013, p. 1).

Os argumentos da autora nos lembram que com frequência essa 
proliferação imagética incentiva modos de ser e estar no mundo. Quan-
tas vezes, por exemplo, damos preferência a assistir a um filme em lugar 
de ler o livro que o originou? Ou, ainda, optamos por acompanhar as 
notícias pela TV ou internet ao invés de ler o jornal impresso?

As possibilidades comunicacionais dos nossos dias parecem 
propor uma solução para a falta de espaço e tempo tão característica 
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das sociedades contemporâneas.
Por outro lado, esta aparente facilidade proporcionada pelas 

mídias requer uma atenção redobrada se considerarmos a sedução e 
ilusão que uma imagem é capaz de suscitar nos indivíduos.

Hernández (2005) discorre sobre esse contexto social, cujo con-
sumo não só é mediado como também influenciado por imagens, a 
ponto de ser referenciado como “sociedade do espetáculo” (DEBORD, 
1997). Estes autores alertam que, nos dias atuais, vende-se mais as ima-
gens do que os objetos. Com isto, Hernández (2005) e Debord (1997) 
chamam a atenção para a urgência de uma formação escolar que prio-
rize o desenvolvimento de uma percepção vigilante perante as contra-
dições recorrentemente promovidas pelo visual.

Neste cenário, muito embora o trabalho desenvolvido com tais 
mídias na E.M.T.I. Mônica de Castro Carneiro também objetive esti-
mular crianças e adolescentes a criarem significados a partir de instru-
mentos e técnicas digitais contemporâneos, constitui uma ação que não 
se dá de modo aleatório e que tem como uma de suas preocupações o 
desenvolvimento do senso crítico perante o que vemos no mundo.

Esse processo de ‘produção consciente’ de imagens é uma possi-
bilidade de trabalho, dentre tantas, que, também, compete à educação 
escolar a mediação.

Diante do exposto, a presente proposta objetiva contribuir com 
a inclusão digital, e, por extensão, social, desses jovens, tornando-os 
aptos ao exercício da cidadania e da transformação dos seus respecti-
vos meios.

O currículo construído nas instituições escolares de tempo in-
tegral da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME) é com-
posto por ‘Componentes Curriculares Obrigatórios’, e ‘Atividades Es-
pecíficas’. Estas, visam a integração dos diferentes componentes cur-
riculares, aprimorando e ampliando os conhecimentos previamente 
construídos.

Além disto, a organização em ‘Ciclos de Formação’ compõe o 
projeto de educação da SME de Goiânia e parte de uma concepção 
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de formação de sujeitos omnilateral em sua relação com o mundo do 
trabalho, ou seja, que valoriza a formação humana na sua globalidade, 
considerando o educando nas suas várias dimensões: física, psíquica, 
cognitiva, afetiva, ética, estética, social, emocional, dentre outras.

Assim, o desenvolvimento de exercícios experimentais agregan-
do diferentes disciplinas da educação básica à informática, jogos didá-
ticos digitais, fotografia e vídeo, constitui a base da atividade específica 
Comunicação e Multimeios, concebendo estas experimentações como 
o ‘meio’ e a inclusão e recrudescimento digital/cultural como o ‘fim’ da 
proposta aqui tratada.

Detalhando o processo

A dinâmica pedagógica adotada na atividade específica Comu-
nicação e Multimeios, desenvolvida na E.M.T.I. Mônica de Castro Car-
neiro, apresenta os seguintes itens como objetivos específicos:

•	 Contribuir com o desenvolvimento do senso crítico perante 
imagens fixas e em movimento;

•	 Desenvolver um ambiente didático propício ao conhecimen-
to através da adaptação dos recursos disponibilizados pela 
escola;

•	 Promover a ampliação dos repertórios tecnológicos e co-
nhecimentos específicos dos alunos ao articular conteúdos 
que envolvam as diferentes disciplinas da educação básica, 
produção audiovisual, informática, jogos digitais didáticos e 
internet;

•	 Considerar a multidisciplinaridade como base para a realiza-
ção de um trabalho dialógico e inclusivo;
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•	 Viabilizar a organização de Mostras periódicas dos resulta-
dos imagéticos construídos, na expectativa de fomentar a 
relação escola-comunidade.

O foco metodológico destes objetivos é a construção de ati-
vidades experimentais. Vale esclarecer que essa dinâmica se distin-
gue do trabalho realizado em atividades convencionais de um curso 
técnico de informática ou de fotografia, por exemplo, por abran-
ger a interconexão de conteúdos matrizes, tais como: informática 
aplicada, jogos didáticos digitais e edição de imagens e vídeos. Es-
tes conteúdos são explorados em todas as turmas do Ciclo II, em 
diferentes níveis de aprofundamento, que são determinados pelo 
desenvolvimento cognitivo e técnico dos estudantes no decorrer do 
ano letivo.

A metodologia de ensino adotada, portanto, contempla aulas 
expositivas e práticas envolvendo atividades individuais e coletivas que 
integram não só conteúdos de diferentes disciplinas, como também os 
explicitados abaixo:

•	 1° Trimestre

- Introdução sobre análises de imagens
- Jogos digitais didáticos (interação e familiaridade digital)
- Desenvolvimento de análises de vídeos temáticos e filmes se-

lecionados
- Conceitos e tipos de mídias contemporâneas
- Informática e inclusão digital
- Noções básicas de informática
- Hardware e software
- Técnicas de digitação
- Segurança e limites de uso da internet
- Trabalho, pesquisa e diversão na internet: limites e implicações
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•	 2° Trimestre

- Fotografia básica e intervenção na imagem
- Análise de imagens/fotografias
- Livre produção fotográfica x produção temática
- Edição de imagem e arte digital
- Narrativas visuais

•	 3° Trimestre

- Vídeo básico e produção audiovisual
- Gêneros cinematográficos
- Técnicas de filmagem
- Elaboração de roteiros
- Construção de personagens
- Produção de vídeos curta-metragem

As figuras 1 a 6 ilustram parte do processo de trabalho aqui im-
plicado (vide final do artigo). Visando preservar as identidades dos 
alunos envolvidos, vale mencionar que as faces dos mesmos foram ca-
mufladas nas imagens que compõem este artigo.

O processo de avaliação adotado em Comunicação e Multimeios 
se efetiva contínua e processualmente, tendo como principal critério o 
envolvimento e a participação dos estudantes nas atividades semanal-
mente propostas.

Alguns resultados desse trabalho foram exibidos à comunidade 
escolar (alunos, responsáveis, gestores, professores e funcionários) no 
evento ‘Mostra de Curtas-Metragens’ promovido pela EMTI Mônica 
de Castro Carneiro no II semestre de 2015.
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Considerações Finais

O relato de trabalho aqui exposto não representa uma proposta 
fechada, sujeitando-se a adaptações que acompanham a dinâmica do 
cotidiano escolar no decorrer do ano letivo. Por este motivo, no que 
tange à exploração integral da proposta, é fundamental o quesito au-
tonomia para o desenvolvimento de conteúdos diferentes e/ou de uma 
cronologia distinta da proposta inicial, tanto em virtude dos recursos 
disponibilizados pela Escola, quanto pela própria natureza experimen-
tal da atividade específica em pauta.

Convém elucidar que, muito embora o uso de tecnologias con-
temporâneas no contexto escolar não seja garantia de trabalho bem 
sucedido, o poder de atração e estímulo que essas ferramentas exer-
cem na vida cotidiana fazem delas um instrumento didático potencial. 
Cabe a todos os envolvidos com o processo educacional o papel de 
mediar o uso desses aparatos comunicacionais, e interpretação de seus 
produtos, em prol de uma sociedade mais lúcida e civilizada.

O lugar do professor, nesta empreitada, constitui um espaço de 
extrema responsabilidade. Afinal, seria um grande equívoco pretender 
atribuir o sucesso ou fracasso de um trabalho pedagógico à presença 
ou ausência de recursos. O uso de mídias contemporâneas tanto pode 
contribuir com um ensino significativo quanto atrapalhar. A mediação 
docente, (o que integra as escolhas metodológicas, os planejamentos e 
a atuação em sala), portanto, foi o fator determinante que cerceou todo 
o desenvolvimento do trabalho.
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Diálogos entre circo e academia em 
uma experiência de estágio

Carime Rossi Elias1

Introdução

Este texto apresenta uma reflexão inicial acerca de uma experiên-
cia de estágio curricular obrigatório do curso de Pedagogia reali-

zada em um circo. Compreende-se essa experiência como um duplo 
processo: de formação contínua da professora-orientadora de estágio 
(formação do formador) e de formação inicial do grupo de alunos 
estagiários. Do ponto de vista da formação profissional, entende-se 
que coexistindo com uma dimensão de desenvolvimento de um con-
junto de disposições preexistentes, de orientações a serem seguidas, 
também uma dimensão que investe no que ainda não tem forma de-
finida constitui esse processo (Larrosa, 2003). No caso apresentado, 
a dimensão em devir se apresenta intensificada desde o início pela 
interlocução historicamente incomum entre academia e circo em 
campo de estágio. Nessa perspectiva, dois aspectos são abordados: a 
construção da possibilidade de diálogo entre instituições diferentes 
(academia e circo) e a invenção de possibilidades de interlocução en-
tre práticas pedagógicas acadêmicas e práticas pedagógicas circenses. 
Considera-se que alguns indícios apontam para um contágio inicial 
entre práticas pedagógicas de ambas as instituições no decorrer do 
trabalho de estágio. O circo passou a habitar a sala de aula de está-
gio, por exemplo, com a inclusão de poesia no início das aulas por 
sugestão do grupo de estagiários após várias idas ao campo. Como 
essa atividade não constava no planejamento inicial da disciplina, 

1 Doutora em Educação pela UFRGS. Professora de Pedagogia da Faculdade de Educação da 
UFG. carimeel@gmail.com
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entende-se que a poesia tenha sido uma influência da convivência 
com o circo. Por sua vez, a universidade expressou-se no circo, por 
exemplo, na atividade final, quando crianças encenaram textos de 
seus colegas que haviam sido produzidos nas oficinas do projeto pe-
dagógico desenvolvido pelos estagiários.  

Este texto apresenta uma reflexão inicial acerca de uma experi-
ência de estágio curricular obrigatório do curso de Pedagogia realizada 
em um circo. Compreende-se essa experiência como um duplo proces-
so: formação contínua da professora-orientadora de estágio (formação 
do formador) e formação inicial do grupo de alunos estagiários 2.  

A ideia tradicional de formação, em filosofia e pedagogia, indica 
o processo de educação ou de civilização (Abbagnano, 2007, p.545), 
portanto, movimento direcionado, intencional, estruturado, ainda que 
em graus diferenciados, dependendo do contexto e das condições nas 
quais é produzido.  

Larrosa (2003) aponta primeiramente duas faces desse processo: 
de um lado, significa dar forma e desenvolver um conjunto de dispo-
sições preexistentes e, de outro, levar à conformidade em relação a um 
modelo ideal do que é ser humano. Mas o autor traz ainda a possibili-
dade de considerar uma outra dimensão:

Pensar a formação sem ter uma idéia ‘prescrita’ de seu 
desenvolvimento nem um modelo normativo de sua rea-
lização. Algo assim como um devir plural e criativo, sem 
padrão nem projeto, sem uma idéia prescritiva de seu iti-
nerário e sem uma idéia normativa, autoritária e excludente 
de seu resultado (...). (LARROSA, 2003, p. 12)

Na coexistência entre estas dimensões da formação: o for-
mar a partir do desenvolvimento de um conjunto de disposições 
preexistentes em relação a um modelo ideal do que é ser humano 
e o formar como um vir a ser plural, sem uma ideia prescritiva de 

2 Parte deste texto foi apresentada em comunicação oral no II RIEC e VII INCREA, realizados 
em Goiânia, em setembro de 2015.
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seu itinerário, se insere essa reflexão. Ou seja, entende-se que todo 
o processo de formação tem uma dimensão mais ou menos estru-
turada, mais ou menos intencional, dependendo do contexto onde 
é produzido, mas também uma dimensão da ordem do inesperado, 
do devir, que habita um plano de criação igualmente com variações 
de intensidades. Nesse sentido, compreende-se o processo de for-
mação de professores como movimento simultâneo de repetição e 
de invenção. 

No caso dessa vivência, tendo como campo de trabalho um cir-
co, o estágio curricular obrigatório de Pedagogia demandava desafios 
diferenciados a serem enfrentados, dentre eles: a) a construção da pos-
sibilidade de diálogo entre instituições que comumente não realizam 
trabalhos em conjunto (academia e circo) e b) a invenção da possibili-
dade de interlocução entre práticas pedagógicas acadêmicas e práticas 
pedagógicas circenses. 

Subjacente a tais desafios, do ponto de vista da formação da 
professora-orientadora, uma questão se colocava: “Como encontrar o 
outro, como fazê-lo falar, como se fazer ouvir, como compreendê-lo, 
como traduzi-lo, como influenciá-lo ou como deixar-se influenciar 
por ele (...)” (AMORIM, 2001, p. 31). O encontro com o outro exige 
reconhecimento da diferença em relação a si mesmo, do contrário há 
uma absorção de um pelo outro. É o estranhamento que, marcando 
uma ruptura, uma impossibilidade momentânea do diálogo, produz 
também a possibilidade de produção de conhecimento.  

Neste movimento tenso de estranhamento necessário em rela-
ção ao outro e de desejo de aproximação, como elaborar e desenvolver 
uma proposta de trabalho com leitura e escrita junto às crianças/ado-
lescentes do circo?

Interlocução entre academia e circo

Um documento solicitando o desenvolvimento de ativida-
des de leitura e de escrita com crianças e adolescentes foi enviado 
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ao curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) no início do ano de 2011 pela coordena-
dora pedagógica do Circo Laheto3. Como professora da disciplina 
de estágio, aceitei o convite4 e, naquele momento, conforme afirma 
Amorim (2001, p. 13), “Eu pressentia todo um horizonte se abrir, 
cujos caminhos eu não sabia ainda situar mas que me convidavam 
para seguir”. 

Ainda que não previsse formalmente a possibilidade de ter um 
circo como campo de estágio, o curso de Pedagogia da UFG abriu es-
paço para esse tipo de parceria na medida em que o Projeto Pedagógi-
co do Curso permite que a disciplina de estágio obrigatório seja reali-
zada em outros espaços que não os escolares:

O estágio supervisionado deve ser desenvolvido em es-
colas, centros de educação ou creches, preferencialmente 
públicas, que ofereçam educação infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental, ou em outros espaços, mediante pro-
jetos especiais de intervenção, previamente aprovados pela 
coordenação de curso e de estágio. (Projeto Pedagógico do 
Curso de Pedagogia/FE/UFG, 2003, Anexos, p. 3)

Como professora-orientadora de estágio, eu desconhecia o cam-
po no qual atuaria, mas sabia, pelo documento de solicitação enviado 
à Faculdade de Educação, que havia lá um grupo disposto a dialogar 
com a universidade para enfrentar suas demandas, pois, do contrá-
rio, o convite não teria sido feito. Logo, tanto o convite como o aceite 
passaram a indicar  uma disponibilidade de ambos os grupos para o 
diálogo. E esta era uma dimensão de abertura para a invenção: duas 
instituições que historicamente não tem uma tradição de atuar juntas, 
3 A coordenação pedagógica é exercida pela professora Seluta Rodrigues e a coordenação 
administrativa por Valdemir de Souza (palhaço Maneco Maracá).O Circo Laheto atua em 
Goiânia desde 1994 e desenvolve trabalhos com crianças que, em sua maioria, vivem sob 
condições materiais e sociais precárias. As atividades são realizadas no contraturno escolar. . Site 
www.circolaheto.org
4 O convite fora encaminhado também no ano anterior, mas não havia sido acolhido por nenhum 
professor.
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mas que estavam dispostas a conversar com o objetivo de realizar um 
trabalho em conjunto.

Resolvidas as demandas institucionais: projeto apresentado e 
aprovado pelo grupo de professores de estágio, pela coordenação do 
curso de Pedagogia e pela  direção da Faculdade de Educação; estabe-
lecidos os contatos iniciais com o circo incluindo várias conversas com 
a coordenadora pedagógica; formado um grupo de nove participan-
tes5, sete alunas e dois alunos, dispostos a enfrentar o desafio, estáva-
mos prontos para iniciar o trabalho6. 

Começamos a construir essa interlocução com o objetivo de 
realizar um trabalho em conjunto no qual saberes de ambas as insti-
tuições deveriam estar em jogo de diálogo e não se sobreporem uns 
aos outros de maneira unilateral. Para que isso acontecesse, eram ne-
cessários movimentos de estranhamento advindos do reconhecimento 
das diferenças, do desafio da alteridade, do encontro com o que não 
somos, com o que não se submete a nossa compreensão limitada, mas 
também  tentativas de aproximações que buscassem viabilizar o proje-
to que deveria  ser desenvolvido. 

A instituição acadêmica é marcada por uma imagem formal. 
A seriedade e o trabalho científico têm constituído historicamente na 
cultura ocidental um par dominante. Em contraposição, o circo traz a 
figura alegre/triste do palhaço, a leveza do malabarismo, o colorido da 
lona, a gargalhada do público, a tradição de estar à margem do que tem 
sido socialmente valorizado.  

Era possível pensar em uma aproximação inicial pela dimensão 
pedagógica, presente tanto no circo como na universidade. Ambas as 
instituições, com propósitos educativos, se propõem a ensinar, ainda 
que saberes diferenciados. O caráter intencional das atividades, tradu-

5 Aline B. de Sousa, Cleicianne B. Araújo, Deusenira C. Ferreira, Glestony F. O. Assis, Karine 
B. de Sousa, Kellen C. Ferraz, Jackeline C. Faria, Manoel R. Lopes, Silvânia F. de Andrade. O 
grupo foi formado inicialmente por dez alunos, mas houve a desistência de uma aluna ainda no 
primeiro semestre.
6 No segundo semestre contamos com a participação da professora Ivone Cella da Silva, da 
Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) que, como doutoranda do Programa de 
Pós-Graduação da FE/UFG, realizou conosco seu estágio de docência.
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zido nos planejamentos, objetivos, metodologias, avaliações, regras a 
serem seguidas, existia em ambas.

Mas essa dimensão pedagógica estava a serviço de instituições 
educativas diferenciadas, portanto, de contextos diferentes. No circo, 
o processo pedagógico está indissoluvelmente ligado à arte, ao corpo, 
ao riso. Não existe circo sem risco. “No circo, tudo remete ao corpo, 
tanto para suas faculdades inestimáveis quanto para sua fragilidade.” 
(WALLON, 2009, p. 15). O Circo Laheto, especificamente, propõe-se a 
ensinar arte, circo e cidadania7. Na academia, os cursos de licenciatura 
têm como objetivo formar, preferencialmente, o professor para atuar 
na escola regular, o que significa ter como foco de trabalho o ensino de 
conteúdos/conhecimentos culturalmente valorizados e que são traba-
lhados principalmente a partir da dimensão cognitiva do processo de 
ensino-aprendizagem (MOYSÉS, 2007). Portanto, são processos edu-
cativos e formativos diferenciados.

Para que fosse possível realizar movimentos de estranhamento e 
de aproximação era necessário que a professora-orientadora de estágio 
se colocasse em atitude investigativa, ou seja, em uma posição de quem 
se dispõe a conhecer o outro, de quem deseja olhar e  ser olhado. Por 
sua vez, essa posição aberta ao outro torna o estágio uma possibilida-
de de formação contínua para professores formadores, pois o diálogo 
com o outro acaba por modificar os participantes da interlocução, nes-
se caso, o próprio professor-orientador.  

Nesta perspectiva, a pesquisa é componente essencial das 
práticas de estágio, apontando novas possibilidades de ensi-
nar e aprender a profissão docente, inclusive para os profes-
sores formadores, que são convocados a rever suas certezas, 
suas concepções do ensinar e do aprender e seus modos de 

7 Arte, circo e cidadania é o principal projeto do Circo Laheto e inclui subprojetos que se 
modificam anualmente. É desenvolvido desde 1996 e consiste em oferecer atividades da arte 
circense (pernas-de-pau, malabares, monociclo, rola-rola, diabolô, palhaço, lira, cama elástica, 
acrobacias, tecido acrobático e trapézio), atividades que  aprimorem o gosto pela  leitura e 
produção de textos, teatro e brincadeiras do folclore brasileiro, música (percussão, flauta doce 
e viola caipira),  oficinas de jogos de raciocínio lógico-matemático,  recreação e lazer. (Projeto 
Brasil de Cabo a Rabo, 2015)
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compreender, de analisar, de interpretar os fenômenos per-
cebidos nas atividades de estágio. Assim, o estágio torna-se 
possibilidade de formação contínua para os professores for-
madores. (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 114)

Como professora de estágio, eu me encontrava na intersecção 
entre o grupo de alunos em relação aos quais eu tinha uma responsabi-
lidade pela formação acadêmica enquanto futuros educadores/profes-
sores e o grupo/mundo do circo que me era desconhecido, mas para o 
qual eu havia aceito o desafio de realizar um trabalho acadêmico com  
crianças/adolescentes.

Desse modo, comecei a frequentar o circo também em outros 
momentos, além dos que a disciplina de estágio demandava, tentando 
conhecer um pouco do que ali ocorria. A coordenadora pedagógica, 
que havia enviado o documento à universidade, dispunha-se sempre 
a conversar comigo, a colaborar com sugestões e opiniões para o pla-
nejamento do projeto pedagógico que deveria ser desenvolvido pelos 
estagiários  no segundo semestre. 

Ao mesmo tempo, como professora, iniciava uma aproximação 
com o grupo de estagiários. Para que os alunos conhecessem um pouco 
do circo através de um olhar acadêmico, foram estudados procedimen-
tos iniciais de metodologia de pesquisa (LÜDKE & ANDRÉ, 1985). A 
partir dessas leituras, os estagiários realizaram observações que foram 
registradas nos cadernos de campo e, posteriormente, transformadas 
em relatórios. A cada leitura de relatório produzido individualmente, 
eu descobria um pouco sobre meus alunos e também sobre o que eles 
viam do circo, pois “A visão se faz no meio das coisas e não de fora 
delas. (...) Por isso não nos engana nem nos mente nossa fé percepti-
va quando experimenta a visão como espantosa reversibilidade entre 
nossos olhos e as coisas, a simultaneidade do ativo e do passivo, a vi-
são fazendo-se das coisas para nós e de nós para elas.” (CHAUI, 1988, 
p.59). 

Além das observações, foram realizadas entrevistas com alguns 
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profissionais que trabalhavam no circo: coordenadora pedagógica, 
coordenador geral, funcionária da cozinha, secretário administrativo. 
Também lemos  documentos da instituição como um projeto de tra-
balho e artigos publicados em jornais e em revistas, que nos foram 
cedidos pela coordenadora pedagógica. 

No primeiro semestre, as aulas na Faculdade de Educação acon-
teceram com um momento de socialização das descobertas em rela-
ção ao campo de estágio feitas pelos alunos e pela professora a partir 
das entrevistas, da leitura dos materiais escritos, das observações do 
cotidiano. Ao mesmo tempo em que buscávamos conhecer o funcio-
namento do circo, esse objetivo em comum nos transformava em um 
grupo, e não somente em uma turma de estágio. As informações socia-
lizadas serviam para orientar nossas ações em cada nova ida ao campo 
de estágio e também como fonte de dados para o planejamento do 
projeto pedagógico a ser desenvolvido no segundo semestre e que se 
chamou “Brincando com a leitura e a escrita”.

Neste movimento de aproximação outro, lemos e discutimos 
também textos sobre circo (MACEDO, 2008; WALLON, 2009) e so-
bre modalidades diferentes de práticas educativas não escolarizadas 
(LIBÂNEO, 2010). Surgiu a ideia de entrevistar pais que tiveram em 
suas infâncias histórias que envolviam circos, de registrar memórias 
de infância dos próprios estagiários, de pesquisar  na internet conhe-
cimentos  sobre o universo circense e assim, fomos descobrindo, aos 
poucos, este outro mundo e inventando possibilidades de interlocução 
com a academia.

Práticas pedagógicas acadêmicas e práticas pedagógicas do circo

Ao entrar pela primeira vez no espaço do circo com o grupo 
de estagiários, encontramos o picadeiro principal colorido, música to-
cando, meninos e meninas fazendo malabarismos, correndo, andando 
em pernas de pau! Cerca de sessenta crianças e adolescentes, de nove a 
dezesseis anos, vão ao circo quatro vezes por semana, no turno vesper-
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tino8, para aprender artes circenses e participar de outras atividades. 
Frequentam o circo no contraturno escolar. Muitos são encaminhados 
pelas escolas por problemas de indisciplina, segundo depoimento da 
coordenadora pedagógica. 

Nessa primeira tarde a turma de estágio foi acolhida com um 
convite para participar de uma brincadeira coletiva com a equipe do 
circo: a coordenadora pedagógica, os arte-educadores9 e todos os me-
ninos e as meninas que ali estavam. Após, fomos convidados a ser alu-
nos dos arte-educadores e das crianças. Eles nos ensinariam a utilizar 
equipamentos circenses como trapézio, monociclo, perna de pau, lira 
e cama elástica. 

Havíamos ido ao campo de estágio para iniciar as observações 
que tinham como objetivo conhecer o espaço e seus funcionamentos, 
entrar em contato com as crianças, com os arte-educadores, conhecer 
um pouco dos sujeitos do circo e do contexto no qual desenvolvería-
mos nosso projeto pedagógico. Não fazia parte de nossos planos ex-
perimentar equipamentos circenses e nem ser “alunos” das crianças/
adolescentes, pelo contrário,  a ideia que tínhamos era que seríamos os 
professores/educadores. Mas, de repente, estávamos brincando com o 
grupo do circo, interagindo, aprendendo com as crianças. Posterior-
mente a coordenadora pedagógica nos explicou que essa atividade ha-
via sido planejada pela equipe do circo devido à importância de os 
estagiários terem um vínculo afetivo com as crianças/adolescentes, na 
medida em que a afetividade é um princípio importante do projeto 
Arte, Circo e Cidadania. 

Se, por um lado, minha formação acadêmica garantia um co-
nhecimento do campo de estudos do ensino da leitura e da escrita - o 
que possibilitou que o convite fosse aceito -, por outro lado, tais conhe-
cimentos estariam agora sendo ensinados para crianças/adolescentes 
em um circo, o que exigiria aprendizagens de outros modos de ensi-
nar e de aprender, modificações nos processos didático-pedagógicos. 
8 O Circo Laheto desenvolve atividades também no turno matutino, com crianças menores.
9 Os arte-educadores que participaram do projeto em 2011 foram: Valéria Freitas, Renato da 
Silva, Mayke Nogueira, Wender e Danilo Lúcio.
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Como academia, tínhamos uma demanda de atuação em um campo 
de saber que nos era próprio - o ensino da leitura e da escrita -, mas em 
um contexto que nos era desconhecido, o universo circense. 

Em um relatório de estágio, uma aluna escreveu: “como trabalhar 
com leitura e escrita com crianças que vão ao circo para exercitar artes 
circenses?”, ou seja, como produzir um encontro das práticas pedagó-
gicas acadêmicas/escolarizadas com as práticas pedagógicas circenses?

O projeto de trabalho foi sendo construído aos poucos. Em con-
junto com o grupo de estagiários em sala de aula e com o apoio direto 
da coordenadora pedagógica do circo. Pensamos em atividades de lei-
tura e escrita que pudessem ser alegres e motivadoras para as crianças, 
à semelhança do que observávamos nas atividades circenses. 

Para que pudéssemos elaborar as atividades a serem propostas 
no projeto, foi necessário realizar um estudo com o grupo de estagiá-
rios sobre a leitura e a escrita em uma perspectiva de letramento que, 
segundo Soares (2005, p. 18), é o “resultado da ação de ensinar ou de 
aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um gru-
po social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 
escrita”. Também estudamos conceitos de coesão e coerência textuais, 
relações entre escrita e leitura, em Antunes (2005).

Realizamos seis oficinas com as crianças/adolescentes no segun-
do semestre. As atividades do projeto envolviam construção e pintura 
de personagens em argila, criação de características dessas persona-
gens, produção e reescrita de textos narrativos nos quais estivessem 
presentes as personagens criadas. Os textos escritos pelas crianças/
adolescentes foram corrigidos gramaticalmente e digitados pelos esta-
giários. No encontro seguinte foram levados para seus autores, com a 
proposta de lerem seus próprios textos agora digitados e retomarem a 
escrita visando qualificá-la do ponto de vista do conteúdo da narrativa.  
Para ajudar na reescrita, o grupo de estagiários escreveu uma ou duas 
questões sobre o conteúdo do texto que poderiam  ser respondidas 
pelo autor ao retomar a sua narrativa. Tais questões tinham como ob-
jetivo orientar o movimento de retomada do texto. 
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Apesar de todo o cuidado que tivemos no planejamento das ati-
vidades para evitar que isso acontecesse, o discurso pedagógico escolar 
se fez presente várias vezes nas falas das crianças/adolescentes sob a 
forma de resistência às propostas de atividades: “Tem que escrever? 
Ah, escrever, mas eu já escrevi de manhã na escola! Vai valer nota esta 
tarefa? Quantas linhas tenho que fazer? Eu não sei escrever histórias! 
Eu não sei ler assim..., não quero ler agora”.

Algumas vezes, discutindo com o grupo de estágio nas salas da 
faculdade, eu dizia que não sabia como agir, mas que inventaríamos 
um caminho juntos, contando com o auxílio da equipe do circo. Foi 
fundamental o apoio da coordenadora pedagógica que acompanhou 
todo o trabalho e sugeriu, discordou, auxiliou, acompanhando não so-
mente o planejamento mas participando também das avaliações que 
fazíamos aos finais de tarde, após as oficinas, sentados na cantina do 
circo. Foram movimentos de cuidado com o outro, de busca de aproxi-
mação do circo com a universidade.  

Em uma oficina, quando cheguei a um dos grupos de trabalho 
coordenado por uma dupla de estagiárias, e que estava reunido em 
um dos picadeiros, que é um espaço bastante amplo, percebi que as 
crianças/adolescentes se divertiam com outros afazeres e não realiza-
vam a atividade proposta. Por um momento tive saudade das paredes 
das salas de aula, como se elas pudessem resolver o problema! Naquele 
contexto, nos faltavam referências que indicassem um modo de agir 
não escolarizado que tentasse fazer as crianças retornarem à atividade 
proposta. Não havia uma diretora para a qual pudéssemos encaminhar 
uma criança que não estava realizando a atividade, nem caderno de 
registro de ocorrência a ser preenchido, recreio a ser suspenso, ou a 
possibilidade de mandar bilhetes para os pais - práticas comuns em 
muitas escolas nas quais havíamos atuado.  O diálogo é sempre a ação 
a ser adotada quando há algum problema em relação às crianças - foi o 
que descobrimos no decorrer da nossa vivência no campo de estágio. 
As questões, sempre que possível, são cuidadas logo que os problemas 
acontecem com a(s) criança(s) envolvidas, seja através de diálogo com 
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um arte-educador, em uma primeira instância, seja pela própria coor-
denadora pedagógica, quando se faz necessário.

Desde então, a disciplina tornou-se um objeto de investigação 
para todo o grupo de estágio. Começamos a observar mais sistema-
ticamente que as crianças buscavam e traziam suas cadeiras na hora 
da brincadeira coletiva quando era necessário, lavavam os copos do 
lanche e os devolviam à mesa na cantina, não colocavam lixo no chão, 
auxiliavam uns aos outros nas atividades. 

Em meio ao caos, de um jeito que nos era ainda incompre-
ensível, percebíamos um outro modo de organização das crianças/
adolescentes e dos arte-educadores e tais observações passaram a ser 
consideradas no planejamento das oficinas, como, por exemplo, optar 
por atividades nas quais as crianças pudessem interagir umas com as 
outras, cooperar entre si, pois as observações nos mostravam que essa 
era uma prática comum nas atividades. 

Também descobrimos que as brincadeiras realizadas no início 
das tardes quando todos se reuniam no picadeiro principal para uma 
conversa inicial sobre as atividades do dia, eram sempre coletivas e 
cooperativas. Não vivenciamos nenhuma atividade individual e/ou 
competitiva sendo realizada pelas crianças/adolescentes. Algumas 
atividades até poderiam demandar ações individualizadas em algum 
momento, mas sempre eram propostas como opção para as crianças. 
Ninguém se expunha a menos que decidisse fazer isso.

Nesse movimento de estranhamento em relação ao  outro e, ao 
mesmo tempo, de abertura para o diálogo em busca de aproximações, 
fomos construindo um caminho possível entre as práticas pedagógicas 
que trazíamos da academia e as práticas pedagógicas que conseguía-
mos aprender com o  circo.

   
Considerações 

O projeto Brincando com a leitura e a escrita, desenvolvido pelo 
grupo de estagiários sob orientação da professora de estágio, foi sen-
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do construído em um movimento constante de busca de interlocução 
entre as instituições (universidade/circo), entre as equipes (grupo de 
estágio/grupo circense), entre os estagiários e as crianças, entre os es-
tagiários e os arte-educadores; mas também dentro da mesma institui-
ção, entre a professora e o grupo de estagiários da faculdade. 

O planejamento da atividade coletiva por parte da equipe do 
circo como forma de recepcionar o grupo de estágio no primeiro dia 
de ida ao campo demonstra uma integração entre o grupo do circo e 
a coordenadora pedagógica visando ao acolhimento do grupo da uni-
versidade, em um movimento de aproximação. 

As práticas das equipes do circo e da academia foram se conhe-
cendo, mas o estranhamento não cessou de existir, pois é ele que im-
pulsiona as tentativas de diálogo com o outro para quem se tem algo 
a dizer e de quem se tem a conhecer.  Segundo Amorin (2001, p. 29), 
“É exatamente ali onde a impossibilidade de diálogo é reconhecida, 
ali onde se admite que haverá sempre uma perda de sentido na co-
municação que se constrói um objeto e que um conhecimento sobre o 
humano pode se dar”. 

As idas ao campo, com seus movimentos de aproximação e 
de estranhamento, faziam com que o circo começasse a habitar cada 
participante do grupo de estágio e chegasse à Faculdade de Educa-
ção, por exemplo, quando os estagiários sugeriram que nossas aulas 
na universidade fossem iniciadas com contação de histórias ou de-
clamação de poesias, o que não constava no planejamento elaborado 
pela professora-orientadora no início da disciplina. Alguns estagi-
ários escreveram poemas, outros trouxeram poesias de autores dos 
quais gostavam.

No circo, um acontecimento significativo do ponto de vista da 
construção de uma interlocução entre o trabalho com leitura e escrita 
acadêmico e as práticas pedagógicas circenses, foi a atividade final, na 
qual as crianças e adolescentes dramatizaram alguns textos que eles 
mesmos haviam escrito e reescrito no decorrer das oficinas. A prática 
da dramatização de textos produzidos por outros autores já era reali-
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zada pelas crianças/adolescentes, mas pela primeira vez elas encena-
vam seus próprios textos, sendo simultaneamente autores, leitores e 
personagens de suas próprias histórias e de histórias de seus colegas. 
Os nomes dos autores das narrativas não foram revelados de antemão. 
Deixamos que as próprias crianças descobrissem quais colegas eram os 
autores das histórias encenadas por elas.

Retomando o conceito de formação de Larrosa (2003), o pro-
cesso vivenciado tanto pela professora de estágio como pelo grupo de 
estagiários trouxe as vozes da academia para o circo, o que pode ser 
compreendido como a dimensão do previsível, do conjunto de dispo-
sições preexistentes que deveriam ser realizadas, por tratar-se de uma 
disciplina de estágio inserida em uma grade curricular de um curso da 
universidade e que chega ao circo com um objetivo pedagógico (ensi-
nar leitura e escrita). Mas esse processo de formação também foi mar-
cado pelas vozes do circo - lugar do outro - que, trazendo o inesperado, 
produzindo o estranhamento, acabou por transformar as próprias prá-
ticas pedagógicas acadêmicas na tentativa de produzir um encontro 
com as práticas pedagógicas circenses.   

Tais possibilidades de encontro continuaram a serem inventa-
das no ano seguinte, quando foram desenvolvidos os projetos Rádio 
Circo e Magia, no primeiro semestre, e O espetáculo vai começar, no se-
gundo semestre e também no ano de 2013, quando o projeto chamou-
se Corpo e circo. O trabalho foi retomado em 2015 com dois projetos: 
Problematizando questões étnico-raciais e de gênero (turno matutino, 
com crianças de 6 a 9 anos) e Problematizando questões de gênero (tur-
no vespertino). A opção por tais  temáticas aconteceu a partir de uma 
articulação entre observações feitas pelos estagiários no primeiro se-
mestre  e  temas transversais propostos para serem trabalhados dentro 
do objetivo geral de desenvolvimento humano e educação integral do 
Circo Laheto.
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Introdução

O artigo é resultado de uma pesquisa teórica e explorativa. Ela trata 
sobre a educação emancipatória na visão de Adorno, como um 

caminho, uma vereda teórico-metodológica para a formação esco-
lar com sentido para a vida. Evitar o ressurgimento da barbárie, bem 
como eximir as condições que a tornam possível é a grande proposta 
da teoria adorniana sobre a educação. Educar implica promover vere-
das para a emancipação dos sujeitos, tornando-os conscientes de que 
a indústria cultural promove a difusão da semicultura, engessando a 
criticidade e criatividade humana. Compreender como se relacionam 
os conceitos barbárie e emancipação é essencial para a caracterização 
da concepção emancipatória de educação como uma vereda filosófica 
e pedagógica educante. A relevância da proposta adorniana se dá pela 
clarificação da definição do processo educativo atual, essencial para 
traçar uma vereda escolar com possível mudança em suas condições 
objetivas visando à emancipação do pensar crítico e criativo.
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Todo ser humano consciente de si tem o desejo de emancipar-
se, ser “dono de si”, ele necessita de caminhos, veredas escolares de 
sabedorias que constroem o seu ser no mundo. Aqui vereda se entende 
como caminhos, metodologias, estratégias, epistemologias para reali-
zar algo a alguém. Dentro desse entendimento sabe-se da importância 
da educação escolar como uma vereda ética de formação de consci-
ência e de atitude no que diz respeito ao outro, enquanto ser que tam-
bém busca sua emancipação nas veredas da escola, como caminho de 
formação para o desabrochar da sabedoria e autorealizar-se nas suas 
necessidades no convívio social.

Destarte, uma das grandes características do período moderno 
é a barbarização, pela promoção da violência irracional, injustificada, 
praticada deliberadamente nas amplas relações socioculturais. São 
inúmeras formas de exploração e opressão, que violando a dignida-
de da pessoa, comprometem o bem estar social. Porém, as veredas do 
mundo escolar não se escaparam disso. Os indivíduos se encontram 
assim, submersos num estado de total e constante insegurança, não 
têm garantia de sua autonomia e liberdade e se sentem ameaçados por 
uma invasão de informações e ações inusitadas que colocam em xeque 
a sua saúde mental e sua paz social. Tal situação é resultado de consci-
ências que, em seu itinerário, veredas escolares formativas, não obtive-
ram o auxílio necessário a fim de tornarem-se emancipadas.

O presente artigo está dividido em três veredas explicativas, 
como caminhos de compreensão do tema aqui tratado. A primeira 
corresponde à conceituação do termo barbárie e identificação de como 
esse trava a dimensão emancipatória do ser humano. Identificar-se-á a 
presença de formas de barbarização contidos na sociedade atual, mar-
cada por elementos de violência que se fizeram presentes já nos cam-
pos de concentração de Auschwitz. Na segunda implica apresentação 
do entendimento de emancipação, com indicativos de qual vereda, ca-
minho, que a educação pode trilhar para que sua efetividade aconteça. 
Por fim, na terceira vereda se estabelece nexo entre os conceitos de bar-
bárie e de emancipação, para mostrar a concepção de educação eman-
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cipatória de Adorno, como uma vereda de formação criativa e crítica 
para a vida do ser humano. Nesta última parte, procurar-se-á apontar 
como a emancipação do ser humano implica a negação da barbárie, 
bem como será elucidada a importância dos educadores frente a atu-
al realidade social, tendo vista o desenvolvimento de um ser humano 
crítico-reflexivo.  

Como uma proposta que auxilie a desbarbarização, Adorno 
sugere uma educação que cumpra com a sua missão – a vereda de 
emancipar consciências. Segundo ele, sendo instrumento essencial 
para a formação de indivíduos dignamente qualificados, o processo 
educacional torna-se condição sine qua non para a desbarbarização. 
Esse exercício, em sua eficácia, leva o ser humano a encontrar possi-
bilidades de construir sua humanidade, sua amorosidade para consigo 
mesmo, com o outro com a sociedade, com a natureza e com Deus. 

Destaca-se aí o importante papel dos educadores, que não de-
vem limitar-se a compreensão da educação como mero exercício de 
escrita e leitura, memorização e repetição. Educar é bem mais, é uma 
tarefa de criar veredas, caminhos, estratégias de relacionamentos de 
amorosidade e de acolhida, cooperando para o crescimento integral do 
ser humano, considerando suas diferenças culturais e pessoais. 

A sociedade na vereda da barbárie 
 
Vive-se uma sociedade contemporânea marcada por uma civi-

lização de maior avanço tecnológico da história da humanidade e, no 
entanto, em muitos casos, o que se percebe é um regresso ao tempo 
do “homem das cavernas”, à primitividade da violência, do desamor, 
da falta de uma racionalidade que oportunize veredas autênticas para 
um bem viver comum no respeito á vida.  As pessoas agem, muitas 
vezes, com violência e agressividade para com seu próximo, dando a 
impressão de estarem fora de suas consciências civilizatórias, e nesse 
momento abre-se caminho para a prática da barbárie. Segundo Ador-
no (1995, p. 165) 
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[...] a barbárie existe em toda parte em que há uma regres-
são à violência física primitiva, sem que haja uma vincu-
lação transparente com objetivos racionais na sociedade, 
onde exista, portanto a identificação com a erupção da 
violência física. Por outro lado, em circunstâncias em que 
a violência conduz inclusive a situações bem constrangedo-
ras em contextos transparentes para a geração de condições 
humanas mais dignas, a violência não pode sem mais nem 
menos ser condenada como barbárie.5

A barbárie é entendida por Adorno como uma triste aurora atu-
almente presente, e que deve ser combatida desde as veredas escolares. 
A única forma de combater as diversas barbáries do mundo é incenti-
var a humanidade, em especial as crianças e jovens, para que desenvol-
va uma reflexão crítica, acerca das atrocidades de um mundo voltado 
para o consumo, prazer e poder. Não será isto um grande desafio para 
a escola contemporânea?

Adorno enfatiza a experiência dos campos de concentração, em 
especial os de Auschwitz, destinados a oprimir, torturar e matar mi-
lhões de seres humanos, considerados inferiores pelos nazistas. Não é 
possível, humanamente falando, justificar e permitir tamanha barbárie 
e desapropriação do ser humano, na busca de torná-lo um não ser no 
mundo. Pensando sobre as veredas escolares no que diz respeito à vio-
lência de toda ordem, 

Auschwitz representa uma marca do passado, do presente 
e do futuro. Uma lembrança que move aquilo que nos re-
presenta o sofrimento do passado, a angústia que sentimos 
no presente e a culpa que nos acompanhará no futuro. A 
educação só terá sentido como educação se dirigida a uma 
autorreflexão crítica e passa a ter a função de não deixar que 
este fato do passado seja esquecido e assim, fazê-lo sentir-

5  ADORNO, 1995, p. 159-160.
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se para que essa ou outra barbárie da história não se repita 
nunca mais. (SILVA; BITTENCOURT, 2011, p. 3231) 

Para que Auschwitz não se repita, devemos considerar as criti-
cas de Adorno a respeito de uma educação como um processo eman-
cipatório. Afirma ele que estamos mergulhados em um mundo que, 
de modo sutil, nos leva a uma realidade parecida com Auschwitz, e a 
única forma de evitarmos isso é desenvolvermos uma autorreflexão 
crítica sobre nós mesmos. Para Guesser (2011) o nome Auschwitz, em 
particular, vem a representar o próprio inominável na obra de Adorno: 
a tragédia da história, diante da qual precisam ser suscitadas questões 
transcendentais a respeito da possibilidade da filosofia, da arte e da 
liberdade. Com efeito, é papel da escola, como responsável por uma 
educação fundamental, vereda importante, implica promover a cons-
trução de uma sociedade com pessoas livres, capazes de pensar e de 
criarem oportunidades de promoção da justiça para o bem comum 
dentro das ciências naturais, humanas e sociais.  

O que Adorno propõe, diante do diagnóstico do presente, 
é um trabalho de autorreflexão crítica sobre nós mesmos, 
fazendo-nos reconhecer os mecanismos inconscientes que 
produzem a personalidade autoritária e dominadora que 
existe em cada um de nós. Uma proposta que possibilita 
que Auschwitz não se repita no presente. (SILVA; BITTEN-
COURT, 2011, p. 3234).

Adorno identifica a relação barbárie e nazismo. Afirma que o 
nazismo foi um regime político-governamental da manifestação da 
barbárie humana, como uma vereda da aniquilação da dignidade da 
pessoa humana. Durante o nazismo, a violência física se torna algo 
banal e as pessoas passam a se identificar com ela, mesmo ela estando 
desvinculada de objetivos racionais. A pergunta que vem é: que ve-
redas educativas vivenciaram as pessoas, que promoveram a barbárie 
social no nazismo? 



492 Maria Glória Dittrich, Edimar Blaskowski, Fabio Paulo Belli, Paulo Rogério Ferreira

São muitas interrogações que surgem na imagem das veredas 
escolares escolarizantes. Pensando hoje casos semelhantes ainda acon-
tecem, como o de jovens de classe média alta, que ao encontrarem um 
indígena dormindo em um ponto de ônibus, são capazes de, sem mo-
tivos aparentes, espancá-lo e atear fogo, de forma banal, promovendo 
o sofrimento torturante da dor da morte gratuitamente. Em quais ve-
redas educativas aprenderam isso? Exemplo também são as constantes 
brigas entre torcidas rivais nos estádios de futebol que movidas por 
uma propulsão energética de amor e ódio levam a morte de muitas 
pessoas, sem fundamento racional. É preciso promover uma desbana-
lização do banal. Com efeito, 

Com a educação contra a barbárie no fundo não pretendo 
nada além de que o último adolescente do campo se enver-
gonhe quando, por exemplo, agride um colega com rudeza 
ou se comporta de um modo brutal com uma moça; quero 
que por meio do sistema educacional as pessoas comecem 
a ser inteiramente tomadas pela aversão à violência física. 
ADORNO (1995, p. 165).

Neste sentido, o ser humano deve não só fazer um reconhe-
cimento de si, mas do outro e da natureza, pois a satisfação de uma 
autoconsciência é realizada na medida em que se depara com outra 
autoconsciência, capaz de acolhimento às diferenças e de cuidado a 
elas, pois é nessa atitude que se reconhece como pessoa que busca re-
alizar seus objetivos para encontrar o sentido de viver. (ESPINDOLA; 
DITTRICH, 2015) Esta ideia aponta uma vereda de educação ética de 
repeito e responsabilidade para com a vida. No entanto, na relação ser 
humano-sociedade ainda existe as divisões sociais, as quais vão se con-
figurando ao longo do tempo, tomando uma via de mão dupla. Por 
um lado, pessoas se tornam mais esclarecidas e proativas e por outro, 
vivem veredas culturais que acabam, em certos aspectos de sua per-
sonalidade, sendo forçadas a regredir para os “estágios mais primiti-
vos”. Com efeito, pelo processo de consumo em um mundo capitalista 
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e tecnicista, elas acabam enfraquecendo a sua potencialidade criativa 
e crítica, se tornando “escravas” dos próprios produtos que produzem, 
e consequentemente, são feridas em suas subjetividades e singularida-
des. 

A atual condição humana leva à reflexão a respeito de que ser 
humano queremos ser no futuro, e qual a melhor forma de nos socia-
lizarmos. Para isso, Zuin; Pucci; Ramos-de-Oliveira (2008) mostram 
que Adorno afirma que, por meio da instrumentalização da razão, de-
corrente do iluminismo, não é provocada apenas a emancipação, mas 
também a reprodução do isolamento e a dessensibilização. Esta última 
decorre da postura de passividade do ser humano diante das situações 
de barbárie, que na maioria das vezes lhe paralisem. “[...] esta passi-
vidade inofensiva constitui ela própria, provavelmente, apenas uma 
forma da barbárie, na medida em que está pronta para contemplar o 
horror e se omitir no momento decisivo”.  (ADORNO, 1995, p. 1640).

É importante entender a importância da luta e vontade do ser 
humano para tornar-se emancipado. Essa é a sua vereda existencial 
para assim libertar-se das desilusões e barbáries a que é submetido, 
principalmente os jovens que se encontram no meio desse processo na 
escola. Adorno aposta na disposição, na coragem e na vontade de não 
servidão que postula a possibilidade de uma educação para a emanci-
pação. Não será isso a vereda central da Escola? 

Sociedade Emancipada: qual a vereda da educação?

Quando o ser humano se confronta com a crítica e reflexiva-
mente com a palavra educação, ele toma consciência da abrangência 
e complexidade a que essa se encontra envolvida. A educação é um 
processo de veredas formativas de ensino-aprendizagem de suma im-
portância dirigindo e construindo o pensar entre o agir e o conviver do 
ser humano na sua sabedoria para um viver social e saudável.  

A questão posta é “em que vereda, onde, a educação deve con-
duzir o ser humano?”. A identidade requerida por Adorno perpassa o 
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campo da educação no sentido de que o processo educacional é uma 
necessidade para a emancipação de consciências no convívio social 
educacional. A educação é a vereda condutora para a vida cidadã, a fim 
de evitar a barbárie na sociedade, levando o ser humano ao desenvol-
vimento em sua integralidade multidimensional (biofísica, psíquica, 
espiritual, social, cultural e ambiental. (DITTRICH, 2010).

Como vereda básica do desenvolvimento da sociedade, a edu-
cação contribui para a formação de seres humanos autônomos. Sua 
função primordial é a de emancipar a pessoa, possibilitando-a tomar 
decisões sem se deixar manipular por outrem, respeitando a sua von-
tade tendo em vista o desenvolvimento de sua criatividade e espiritua-
lidade natural. A ideia de emancipação designa oferecer oportunidade, 
dando ao ser humano chance de questionar-se. Zuin; Pucci; Ramos-
De-Oliveira (2008, p.109) dizem que 

Uma das principais implicações filosófico-educacionais-e-
ducacionais de Adorno refere-se à defesa intransigente de 
um modo de pensar, que não se entrega diante das facilida-
des de um raciocínio condicionado a permanecer na super-
fície do dado imediato. [...] defende, pelo contrário, a ma-
nutenção de um pensamento que ensina a ler as entranhas 
de cada objeto analisado.

O grande desafio educacional do ponto de vista de Adorno é a 
desbarbarização escolar, que consiste em evitar que as práticas levem 
ao engessamento da consciência humana, amortizando a criatividade 
no pensar e agir humano. Suanno (2012) defende que é necessário nas 
práticas escolares promover rupturas e reorganizações de todo o pro-
cesso formativo. Reconhece que não é simples, nem fácil, nem rápido, e 
que não se tem receitas e certezas prontas para isso. Nesse sentido, en-
tende-se que as veredas escolares, epistemológica e metodologicamen-
te, necessitam dinamizar estratégias fundamentais no questionamento 
crítico que mobiliza o ser humano para novas aberturas de veredas do 
conhecimento inter e transdisciplinar. Com efeito, pensar a educação 
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emancipa tória fora disso seria um atentado contra a atualização de 
um potencial criador do ser humano que se encontra envolvido em 
uma dinamicidade que lhe permite descobrir-se como alguém capaz 
de ser ele mesmo e realizar seus objetivos dentro de seu lócus de vida. 
Aborda-se a necessidade da educação como um processo de veredas 
de formação emancipador da consciência do ser humano na relação 
com a sociedade, com a natureza e com Deus. E não de semiformação 
socializada ou deformação da saúde do pensar livre e criativo para o 
bem comum. 

Como emancipadora de consciência, clama-se à educação a ne-
cessidade de aperfeiçoamento, fazendo o ser humano tornar-se cada 
vez mais ele mesmo. “Pessoas que se enquadram cegamente no cole-
tivo fazem de si mesmas meros objetos materiais, anulando-se como 
sujeitos dotados de motivação própria”. (ADORNO, 1995, p. 3).

No processo escolar a educação emancipatória visa desenvol-
ver um senso crítico com saberes bem construídos, atualizando, no 
sentido aristotético, também o espírito criativo que vai se expressando 
em novas maneiras de ser e de saber no mundo, pois, seu destino é 
conhecer para ser mais. Cita-se aqui a ideia de Píndaro referente a edu-
cação do ser humano: “torna-te o que tu és”. Eis o esforço e o desafio 
escolar de criar veredas didático-metodológicas para educativamente 
ir desvelando, fazendo nascer o ser humano em suas potencialidades 
multidiversas. A escola, como coparticipante ativa no desenvolvimen-
to da sociedade, torna-se uma vereda coresponsável e coparticipativa 
na emancipação do ser humano que advém da construção de sua for-
ma de sentir, de pensar, de agir e de conviver socialmente dentro de 
culturas diversas, marcadas por diferentes linguagens.

 A preocupação didática pedagógica, como uma vereda nuclear 
no processo ensino-aprendizagem, não deve se voltar apenas à forma-
ção técnica ou ao repasse de conhecimento curricular. Isso é muito 
pouco e por vezes alienante. Seria esta uma postura demasiadamente 
reducionista; logo, uma vereda tortuosa que poderá oferecer riscos de 
alienação do pensamento da pessoa. 
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A educação emancipatória deve ser uma vereda de processos de 
vivências escolares que provocam, conclamam o “senti-pensar” (TOR-
RE; MORAES, 2011), agir e realizar a criação do conhecimento como 
uma forma de progresso do ser humano nas aprendizagens inusitadas 
como um todo. É a vivência de um aprender a aprender, no conviver 
amoroso e solidário, que desenvolve um acentuamento da emergência 
das virtudes criativas para a autoafirmação e elevação da autoestima 
do ser humano. Nessa vereda educativa a formação torna-se integral, 
pois ela atinge todas as dimensões do ser humano envolvido e abre es-
peranças para a sua atuação no mundo de modo saudável. Com efeito, 
diz Adorno (1995) que a educação 

[...] na relação atual com a técnica existe algo de exagerado, 
irracional, patogênico. Isto se vincula ao “véu tecnológico”. 
Os homens inclinam-se a considerar a técnica como sendo 
algo em si mesma, um fim em si mesmo, uma força pró-
pria, esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens. 
Os meios – e a técnica em um conceito de meios dirigidos 
à auto conservação da espécie humana – são fetichizados, 
porque os fins – uma vida humana digna – encontram-se 
encobertos e desconectados da consciência das pessoas.

Essa fala de Adorno alerta para veredas metodológicas e de 
concepção de ensino focados na dependência de uma infinidade de 
recursos tecnológicos, que ao invés de contribuírem para a forma-
ção de sujeitos emancipados, os levam ao declínio á dependência 
tecnológica que, muitas vezes, bloqueia o pensar reflexivo e criati-
vo, desenvolvendo o ativismo reprodutivista de esquemas e infor-
mações fechadas. Adorno ainda chama a atenção para esta questão, 
pois em conformidade com o processo semiformativo, o ser hu-
mano pode até estar bem informado, mas isso se dá de uma forma 
acrítica, não conseguindo relacionar os fatos entre si para formular 
um parecer crítico e ter clareza conceitual sobre o que está falando 
e pensando. 
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A escola quando tende a essa vereda educativa promove-se 
como um instrumento da indústria que trata o ensino como uma 
mera mercadoria em prol de uma regressão emancipatória do cida-
dão. A semiformação para Adorno (1995) não se refere a uma for-
mação pela metade, não significa ausência, mas para Adorno é algo 
abominável, podendo ser considerado como inimigo do ato de dar 
forma, neste caso ao sujeito. Quando a educação deveria formar su-
jeitos autônomos, contribui para o prolongamento e fortalecimento 
da barbárie. 

As vivências educativas nas veredas escolares, que promovem 
a emergência da criatividade para o pensar e o agir consciente e livre, 
seguem adaptando-se às novas realidades nas mudanças culturais 
globais. Elas apropriam-se das novas formas metodologias, como 
a inter e transdisciplinaridade para construir conhecimentos e de 
entrelaçar vidas com suas histórias, para que possam, efetivamente, 
garantir uma educação emancipatória visando formar pessoas autô-
nomas e comprometidas com o futuro da humanidade. Essa vereda 
leva à superação do seu estado “primitivo”, alcançando a maioridade 
na coragem de poder ser desde suas consciências, para uma relação 
transformadora tendo em vista o bem comum - eu-outro-sociedade-
natureza.

Entender a “emancipação”, como processo de veredas edu-
cacionais mediante a dominação da técnica, conduz o ser humano 
àquilo que se denomina como barbárie científica. Adorno afirma 
que superar esta barbárie é uma atitude decisiva para a sobrevivên-
cia da humanidade, pois o mar de violência e competição torna as 
pessoas cada vez mais distantes para alcançarem uma consciência 
emancipada. A crítica aqui se volta não à formação do ser humano 
que adquire conhecimento científico, mas a uma vereda de proces-
sos formativos que não leva em conta as várias dimensões constitu-
tivas do ser humano, não colaborando para a então “humanização 
do humano”.
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A concepção de educação emancipatória – uma vereda escolar?

Realizada a apresentação dos dois conceitos fundamentais, 
barbárie e emancipação, passa-se agora a apresentar o entendimen-
to sobre educar para a emancipação desde o pensamento de Adorno. 
Para Adorno, a formação se converteu em semiformação socializada, 
culminando no travamento da dimensão emancipatória, imperrando, 
pois, a dimensão instrumental da razão. 

Ripa (2012) afirma que na sociedade construída pela indústria 
cultural, os seres humanos são educados para subordinarem-se ao pro-
cesso de difusão da semicultura, que prega o conformismo e a satisfa-
ção com a fragmentação do todo. A educação após Auschiwtz levou à 
concretização de dois aspectos. Um seria a educação durante a primei-
ra infância e o outro o processo de esclarecimento da população, que 
seria um processo abrangente e geral que criaria um clima cultural e 
social, que seria um obstáculo para a repetição da barbárie. Desde essa 
concepção, em Educação e Emancipação, a educação é definida por 
Adorno (1995, p.121-122) da seguinte forma:

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar minha 
concepção inicial de educação. Evidentemente não a assim 
chamada modelagem de pessoas, porque não temos o di-
reito de modelar as pessoas a partir do seu exterior; mas 
também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja 
característica de coisa morta já foi mais do que destacada, 
mas a produção de uma consciência verdadeira. Isto seria 
inclusive da maior importância política; sua ideia [de H. 
Becker – NV], se é permitido dizer assim, é uma exigência 
política. Isto é: uma democracia com o dever de não ape-
nas funcionar; mas operar conforme seu conceito demanda 
pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser 
imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipa-
do.
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Para o filósofo, a educação tem dois papéis, duas veredas, dois 
caminhos. Primeiro, a vereda preventiva, contra a barbárie, de modo 
que por meio da educação sejam impedidos aqueles que executam a 
violência, aqueles que assassinam outros contra seus próprios interes-
ses. Correspondem a esses os serviçais, que, quando recorrem à vio-
lência, assassinam a si próprios e perpetuam sua servidão. Segunda a 
vereda, a educação deve promover seres humanos emancipados, ca-
racterizados pela adaptação à realidade, porém, não de forma cega, 
apenas ensinando valores para despertar a consciência crítica, pela re-
flexividade e racionalidade. 

A educação emancipatória é educação para a contestação e re-
sistência. Por conseguinte, há necessidade de crítica permanente, já 
que quanto mais a educação procura se fechar ao seu condicionamen-
to social, tanto mais ela se converte em mera presa da situação social 
existente. O enquadramento no coletivo anula as motivações próprias, 
tornando os seres humanos meros objetos materiais. Para Adorno, 
pensar a educação pós Auschwitz, implica dar atenção especial aos que 
estão dominados pela barbárie.

É preciso buscar as raízes nos perseguidores e não nas víti-
mas, assassinadas sob os pretextos mais mesquinhos. Tor-
na-se necessário o que a esse respeito uma vez denominei 
inflexão em direção ao sujeito. É preciso reconhecer os me-
canismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais 
atos, é preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, pro-
curando impedir que se tornem novamente capazes de tais 
atos, na medida em que se desperta uma consciência geral 
acerca destes mecanismos. Os culpados são unicamente os 
que, desprovidos de consciência, voltaram contra aqueles o 
seu ódio e sua fúria agressiva. É necessário contrapor-se a 
uma tal ausência de consciência, é preciso evitar que as pes-
soas golpeiem pra os lados sem refletir a respeito de si pró-
prias. A educação tem sentido unicamente como educação 
dirigida a uma auto-reflexão crítica. Contudo, na medida 
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em que, conforme os ensinamentos da psicologia profun-
da, todo caráter, inclusive daqueles que mais tarde praticam 
crimes, forma-se na primeira infância, a educação que tem 
por objetivo evitar a repetição precisa se concentrar na pri-
meira infância. (ADORNO, 1995, p. 122)

Neste sentido, mudar a sociedade pela educação não implica 
apenas mudanças pedagógicas ou metodológicas, mas mudanças nas 
condições objetivas do processo de educação como uma teia que se 
tece no pensar e agir de muitas pessoas e saberes e que oportunizam 
múltiplas vivências formativas. 

A educação torna-se uma vereda para a cidadania digna, quan-
do promove a emancipação do pensar e do agir criativo e crítico sobre 
a realidade vivida. Quando faz com que os seres humanos se deem 
conta de que o processo educativo muitas vezes apenas tem contri-
buído para a difusão da semicultura e do ativismo na reprodução do 
conhecimento e da técnica. Nessa vereda educacional, o ser humano 
deve sair da “menoridade” (expressão Kantiana) pela coragem de to-
mar suas decisões de forma crítica, reflexiva e criativa. 

Zuin; Pucci; Ramos-de-Oliveira (2008, p. 116) afirmam que en-
quanto se estiver subordinado a tutores que intimidam e atemorizam 
seus alunos, não promovendo o esclarecimento, não haverá emanci-
pação. Segundo Adorno, uma das características da atual sociedade 
tecnológica é a criação de um gigantesco aparato da indústria cultural. 
A indústria cultural é um instrumento de manipulação das consciên-
cias, usada pelo sistema para se conservar, se manter ou submeter os 
seres humanos.

Neste sentido, é preciso aplicar toda energia para que a 
educação seja uma educação para a contradição e para a 
resistência no existente, para se contradizer e resistir como 
modo de ir além do plano da reconstrução cultural e da vi-
gência da semiformação, referindo-se ao plano da vida real 
efetiva. Por exemplo, mostrando-se aos alunos as falsidades 
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presentes na vida da sociedade culturalmente construída e 
despertando a consciência quanto a que os homens são en-
ganados de modo permanente. (MAAR, 2003, p. 473).

Atualmente tem-se a sensação de que a adaptação a uma nova 
realidade, a um novo modismo cultural, a uma nova tecnologia den-
tro da cibernética é inevitável. Nas veredas da existência na escola, na 
família ou na sociedade global, o eu da pessoa parece em alguns mo-
mentos deixar de existir a cada novo papel que precisa desempenhar, e 
mostrar competência e eficiência. Para Guesser (2011) os seres huma-
nos ficam com suas mentes por vezes bloqueadas, ludibriadas, confor-
madas, não sentindo a necessidade de refletir e criticar a realidade. O 
que impera é: “Deves submeter-te”, porém, “sem indicar a quê”. Apesar 
de cansado dessa constante troca e turbulência de modelos para ser, 
de pedidos e de informações, o ser humano aceita uma nova “perso-
nagem” para poder ser diante do outro, na esperança de adquirir a 
tão esperada e desejada emancipação pessoal e social. As diferentes 
personagens que poderiam contribuir para a estruturação da identi-
dade pessoal, muitas vezes, devido às imposições de modelos sociais 
alienativos, contribuem para o enfraquecimento do eu na tomada de 
consciência crítica. Segundo Adorno (1995, p. 43), a tensão entre a au-
tonomia e a adaptação, necessária para que a formação cultural possa 
acontecer, o ser humano congela-se no momento adaptativo. 

Se as pessoas querem viver, nada lhes resta senão se adap-
tar à situação existente, se conformar; precisam abrir mão 
daquela subjetividade autônoma a que remete a ideia de 
democracia; conseguem sobreviver apenas na medida em 
que abdicam seu próprio eu. Desvendar as teias do deslum-
bramento implicaria um doloroso esforço de conhecimento 
que é travado pela própria situação da vida, com destaque 
para a indústria cultural intumescida como totalidade. A 
necessidade de uma tal adaptação, da identificação com o 
existente, com o dado, com o poder enquanto tal gera o po-
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tencial totalitário. Este é reforçado pela insatisfação e pelo 
ódio, produzidos e reproduzidos pela própria imposição 
à adaptação. Justamente porque a realidade não cumpre a 
promessa de autonomia, enfim, a promessa de felicidade 
que o conceito de democracia afinal assegurara, as pesso-
as tornam-se indiferentes frente à democracia, quando não 
passam até a odiá-la. 

O resgate da vereda dimensão emancipatória na educação é 
defendido em uma época na qual a continuidade está imobilizada. 
Os seres humanos para Adorno; Horkheimer (1985, p. 21) “no tra-
jeto para a ciência moderna, renunciaram ao sentido e substituíram 
o conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade”. O 
que aconteceu foi à tomada de uma vereda epistemológica e metodo-
lógica de redução do entendimento do ser humano desde uma visão 
biológica e do conhecimento desde a prática experimental quantifi-
cável, especialmente. 

Diante disso, os impactos também aconteceram na forma de 
pensar educação como uma vereda coisificante (Versachlichung) para 
o pensar fragmentado, disciplinar e mecânico.  Os vínculos tempo-
rais entre os diversos objetos de estudo deixam de existir. Para Ripa 
(2008) evita-se o relacionamento dos conhecimentos atuais com os 
vistos anteriormente e destes com os interesses e com a história da 
humanidade. É um processo que reflete a maneira como a semicul-
tura se propaga e, assim, pouco contribui para o resgate da formação 
cultural.

Por isso, a educação só poderá contribuir para a emancipação 
dos seres humanos se assumir como princípio a oposição à barbárie e 
reconhecer que as condições que a possibilitaram ainda encontram-se 
presentes. Segundo Adorno, a educação, desde a primeira infância, de-
veria criar um clima espiritual, cultural e social que não possibilitasse 
uma repetição de Auschwitz, tornando consciente, na medida do pos-
sível, os motivos que levaram ao horror. 
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Aquele que é duro contra si mesmo adquire o direito de 
sê-lo contra os demais e se vinga da dor que não teve a li-
berdade de demonstrar, que precisou reprimir. Esse meca-
nismo deve ser conscientizado, da mesma forma como deve 
ser fomentada uma educação que não mais premie a dor e a 
capacidade de suportá-la.

Para Adorno, o professor, tentando afirmar-se perante os alu-
nos, é envolvido em um jogo desonesto, no qual acredita ter como 
dever castigar e utilizar seus conhecimentos de modo a obter van-
tagem perante o saber dos alunos. Neste sentido, o processo for-
mativo dos alunos baseia-se na autoridade (quando não no auto-
ritarismo) do professor. Em muitas situações, ele assume o papel 
de influenciar, convencer ou iludir, o que perpetua a ausência da 
possibilidade de se desenvolver a emancipação dos que estão sob a 
sua tutela. O papel do professor não deve ser elogiar os alunos que 
se adaptam, que não questionam, que aceitam incondicionalmente 
o que está sendo proposto, passivamente, sem barulho. Nem excluir 
os que não se enquadram no que está planejado, dando-lhes expul-
sões, suspensões ou os gritos. Os professores precisam ser educados 
para refletir sobre sua atuação profissional e sobre sua relação com 
a sociedade como um todo. Devem ser conduzidos, de modo que, 
por experiência pessoal, superem o conformismo, a adaptação cega. 
Além disso, para que possam desenvolver a capacidade de amar e 
acolher, tão necessária ao processo educativo, é fundamental o in-
teresse e o entusiasmo.

A educação emancipatória torna-se uma vereda escolar, como 
uma via de esperança de libertação para o livre pensar e criar e dentro 
disso emerge a necessidade para abrir o olhar pedagógico à transdis-
ciplinaridade, para não se fechar em noções de currículos fechados e 
fragmentados nos saberes e metodologias ativistas. Por isso, a educa-
ção emancipatória deve investir na desbarbarização da violência per-
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secutória das relações de poder escolar.  Desbarbarizar” um modelo 
de educação que promove a Indústria Cultural da competição para o 
consumo amplo e compulsivo, de forma automatizada e doentia, tor-
nou-se o grande desafio para a escola como uma vereda, um caminho 
político de emancipação do ser humano na sociedade global contem-
porânea. 

Considerações Finais

Ao longo do artigo, com a compreensão dos conceitos barbárie e 
emancipação, identificou-se a importância da teoria de Adorno para a 
análise da educação, em dois momentos correlatos. Desde uma atitude 
avaliativa, no entendimento dos fatores que possibilitam a barbárie, 
e ao mesmo tempo de modo propositivo, com a indicação de qual o 
caminho, qualquer vereda, a ser percorrido para a desbarbarização e 
consequente formação de um ser humano emancipado. Consciente do 
processo de difusão da semicultura, realizado pelo aparato da indús-
tria cultural, tem-se os elementos para propor mudanças objetivas no 
processo educativo, já que, como se percebe, o ser humano que care-
ce de esclarecimento, na verdade é manipulado e expropriado daquilo 
que lhe é mais próprio, sua dignidade de ser pessoa para o pensar cria-
tivo e crítico no desenvolvimento de sua humanidade para um viver 
saudável.

Considerando a dificuldade de que, mesmo situado no espaço 
de difusão da semicultura socializada, o ser humano tem que se posi-
cionar de forma crítica expondo algumas considerações a partir de sua 
compreensão sobre ele mesmo, o outro, a sociedade e a natureza como 
sua casa para um viver com sentido. 

De início, enfatizou-se a necessidade de se agir com amorosida-
de nas mais diversas situações, para se rompa com uma forma de ser 
altamente pragmática que promove a barbárie. Ao mesmo tempo, faz-
se necessário dar razões para os atos políticos sociais, mesmo quando 
estes exigem certa violência tendo em vista a promoção da dignidade 
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humana. Porém, em todos os casos deve-se evitar ao máximo atitudes 
violentas de toda ordem, especialmente a violência simbólica e de au-
toridade escolar. 

É importante ressaltar que atitudes apáticas e passivas consti-
tuem atitudes bárbaras, pois são expressões de conformismo diante 
dos que subjugam e manipulam as consciências. A vereda para a luta 
escolar em prol da educação emancipatória exige que se considere o 
ser humano em sua integralidade multidimensional. Formar apenas 
para a dimensão técnica e instrumental da razão implica o engessa-
mento das consciências, de modo que a superficialidade na reflexão se 
torna inevitável. Para que se construa a emancipação há a exigência de 
dar-se conta do processo formativo no qual se está envolvido e refletir 
a respeito deste, para possível mudança, caso o mesmo se apresente 
insuficiente para construir autonomia. 

O ser humano que se sujeita cegamente à socialização da semi-
cultura, promovida pela indústria cultural, nega suas potencialidades 
e torna-se menos, pois nega a riqueza de sua natureza como ser para o 
pensar, conhecer e criar.

Educar para a emancipação significa prevenir-se contra a bar-
bárie, destruir as condições que a tornam possível. Mas não somen-
te isso exige a adaptação à realidade, que se dá de forma crítica. Mo-
delos educativos nunca devem ser estabelecidos com fechamento de 
suas verdades, devem estar sempre abertos à revisão, pois podem estar 
promovendo a manipulação de consciências, enquanto deveriam pro-
mover a emancipação delas. As veredas da escola que promove a semi-
cultura, professores são envolvidos e acabam se adaptando cegamente 
à realidade vigente, fazendo a manutenção de um sistema alienativo. 
Como já se evidenciou, os educadores devem ser formados por uma 
experiência própria, com ênfase no amor e acolhimento para o pensar 
reflexivo e crítico. 

Por fim, quer-se propor algumas mudanças, ainda que em-
brionariamente, à luz da teoria de Adorno. Mudanças estas que 
se tornam possíveis veredas para o caminho da escola emancipa-
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tória. Primeiro, harmonizar o espaço escolar para romper com o 
medo, a opressão e a falta de interesse na reflexão. Segundo, opor-
tunizar vivências transdisciplinares para a emergência da autorre-
flexão, da crítica problematizadora, privilegiando o acolhimento 
no compartilhamento de saberes e formas de fazer e conviver, sem 
conceder privilégio ao saber de um ou de outro ser humano. De-
pois, é essencial a conscientização que a base da grande vereda 
da educação emancipatória escolar é o respeito e o amor ao ser 
humano, à sabedoria e a natureza, como instâncias de manifesta-
ção do movimento criador da vida da vida, que é sagrada, e que 
se faz em veredas desafiadoras para um viver saudável, para lá da 
violência para a morte.   
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Criatividade e currículo: uma análise 
da Oficina do Dr. Saturnino de La 
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Introdução

A intenção deste artigo é descrever e analisar a Oficina, proposta 
pelo Drº Saturnino de La Torre, no II Seminário da Rede Interna-

cional de Escolas Criativas, intitulada “Diálogo entre Elementos Cur-
riculares” que aconteceu em outubro de 2015 na Universidade Federal 
de Goiás – UFG, em Goiânia, Goiás, Brasil, buscando entender quais 
indicadores de criatividade estariam nesta atividade. 

Para analisar a criatividade partimos da perspectiva histórico-
cultural da Psicologia, inaugurada por Vigotski no início do século 
XX, na Rússia, que pressupõe que a constituição humana se dá num 
contexto histórico, não só no sentido da história ontogenética do in-
divíduo, mas num plano social e cultural no qual as características hu-
manas se desenvolvem.   Isso significa que, para Vigotski (1982), o ser 
humano não nasce pronto ou com potencialidades, mas suas caracte-
rísticas humanas como, raciocínio lógico, pensamento abstrato e cria-
tividade, dentre outras, são historicamente constituídas nas relações 
que os sujeitos estabelecem com o outro numa cultura específica. 

Assim, para a análise e estudo da expressão criativa buscou-se o 
conceito de criatividade, não como uma função inata, mas como um 
processo complexo da subjetividade, desenvolvida por Mitjáns Martí-

1 Doutora em Psicologia pela UnB. Professora da UFG. geisamozzer@hotmail.com
2 Mestre em Educação Brasileira pela UFG. Professora assistente da Faculdade de Educação da 
UFG.  geovanareis@hotmail.com
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nez (1997). A criatividade é entendida neste ensaio como uma expres-
são da subjetividade à luz da psicologia histórico-cultural.

Falar de criatividade não é uma tarefa fácil. Apesar do termo 
estar muito presente na literatura científica e cotidiana, não há uma 
definição única deste conceito. É oportuno lembrar que criatividade 
tem sido apontada, pelo senso comum, como um fenômeno mágico e 
misterioso, que acontece no homem independentemente das circuns-
tâncias e do meio no qual ele está inserido. Em tempos de tecnologias 
avançadas e formas muito complexas de interação e comunicação, ser 
considerada uma pessoa criativa, tem sido o objetivo da maior parte 
dos indivíduos que buscam destaque em todos os espaços sociais nos 
quais estão inseridos.

A ideia de criatividade como um fenômeno intrínseco à essên-
cia humana, não aconteceu nem alcançou tal hegemonia por acaso. 
Autores como Amabile (1989) e Runco (1996) concordam com o fato 
de que a criatividade faz parte da natureza humana e, portanto, irá 
se desenvolver em maior ou menor grau dependendo das condições 
ambientais e sociais. Neste caso a cultura interfere nos níveis de criati-
vidade, mas não na sua origem.

Quando analisamos os estudos do pesquisador espanhol Satur-
nino de De la Torre (2005), autor da oficina proposta no II RIEC, ob-
servamos que a criatividade é considerada a qualidade mais próxima 
e específica do ser humano. O homem é, na sua essência, um ser que 
cria e isso é o que o diferencia dos outros animais. E continua suas 
observações: “criatividade é a decisão de fazer algo pessoal e valioso 
para satisfação própria e benefício dos demais.” (p. 13). Para ele, o ser 
humano só chega a sua autorrealização quando desenvolve ao máxi-
mo suas potencialidades. E este desenvolvimento tem muito a ver com 
uma decisão pessoal, principalmente no grau de implicação e entusias-
mo. Continuando, o autor firma que a criatividade possui um signifi-
cado pessoal que não é menos importante que o significado social e 
científico. Neste contexto, De la Torre (2005) menciona quatro estados 
ou tipos de criatividade. O primeiro deles seria a criatividade filoge-
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nética entendida como característica própria da espécie humana. Este 
tipo estaria presente em todo o ser humano. Outro tipo seria a cria-
tividade potencial que se apresenta como possibilidade pessoal. Esta 
possibilidade é aplicada tanto à criança como ao adulto. Este potencial 
seria suscetível de ser desenvolvido por meio de estimulações criati-
vas. “A pessoa – e não a espécie, como acontecia na criatividade filo-
genética- é a portadora do potencial capaz de transformar o meio. As 
diferenças que existem na manifestação criativa podem ser explicadas, 
então pelo desenvolvimento do potencial pessoal para interagir com 
o meio” (p.95). O terceiro tipo de criatividade apontado pelo autor é a 
criatividade cinética que deixa a potência e passa ao ato. A criatividade 
fática realça a expressão ou resultado da ação anterior.

Quando De la Torre (2005) analisa a relação da criatividade com 
a cultura, afirma que aquela é um bem social, um direito que todo ci-
dadão tem a receber que possibilita dignidade. Portanto, não pode ser 
considerada como uma qualidade única dos artistas, grandes cientistas 
e inovadores. Este autor estuda a criatividade de todos, como condição 
de bem-estar, diferentemente de Dean Simonton (2002) que só con-
sidera como criativo um produto de sucesso reconhecido na história.

Como o Profº Saturnino De La Torre propôs, em sua Oficina, 
um trabalho discutindo os elementos presentes nos currículos esco-
lares: conteúdo, objetivos, estratégia e avaliação, julgamos necessária 
uma explanação, mesmo que sintética, sobre como o currículo tem 
sido estudado nos dias atuais. 

  Conceituar currículo, tal como acontece com a criatividade, 
também não é uma tarefa fácil. O currículo vem sendo abordado de di-
versas formas, entendido em diferentes aspectos e espaços educativos 
formais e não formais, muitas vezes sendo colocado como uma cone-
xão entre a sociedade e a escola, o sujeito, o conhecimento e sua cultu-
ra. Entretanto, a Diretriz Curricular Nacional para a Educação Básica, 
editada em julho de 2010, estabelece em seu art. 13 que o currículo 
“configura-se como o conjunto de valores e práticas que proporcionam 
a produção, a socialização de significados no espaço social e contri-
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buem intensamente para a construção de identidades socioculturais 
dos educandos” (BRASIL, 2010). 

Percebe-se assim, que a despeito da dificuldade conceitual que 
envolve o termo currículo, este pode ser compreendido como elemento 
fundamental na constituição das identidades dos estudantes. Ademais, 
a referida Diretriz também institui que no processo de organização da 
proposta curricular das instituições educativas deve-se considerar que 
este seja entendido como as “[...] experiências escolares que se desdo-
bram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, 
articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos 
historicamente acumulados [...]” (BRASIL, 2010, p. 04). Assim como 
indica que além dos componentes curriculares obrigatórios, previstos 
na legislação educacional, também sejam incorporados outros ele-
mentos formativos, conforme cada projeto escolar definir.

Tais indicações comportam, portanto, uma noção de currículo 
bem mais flexível, aberta e ampliada, que a visão tradicional em que 
este foi (é) associado quase exclusivamente à aquisição de conhecimen-
tos ou conteúdos. Destaque-se que tal entendimento, confere maiores 
possibilidades de uma conexão entre o currículo e o desenvolvimento 
da criatividade.

Currículo

A ideia de currículo na educação formal não se deu por um pro-
cesso natural, mas profundamente histórico e cultural. Nesse sentido, 
é importante observar que o conceito de currículo vem passando por 
modificações em virtude de mudanças sofridas pela sociedade e a es-
cola, bem como devido ao desenvolvimento das discussões sobre essa 
temática. Originalmente o termo currículo estava associado à ideia de 
pista de corrida (SILVA, 2004), o que lhe conferia a conotação de um 
percurso a ser cumprido. Na medida em que o termo foi se aproximan-
do do universo escolar foi adquirindo preocupações com a organiza-
ção, controle e método, conforme nos informa os estudos de David 
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Hamilton. Assim, a partir do sentido original, o termo veio ganhando 
novas significações e aplicações e passando por adaptações às reali-
dades escolares. Observa-se, pois, que o desenvolvimento do termo 
currículo se deu de forma variada e dinâmica, o que dificulta sobrema-
neira o estabelecimento de um conceito único. 

Entretanto, conforme Zotti (2004), o termo currículo ao ser 
utilizado no contexto escolar, constantemente foi entendido como 
“uma relação de matérias/disciplinas com seu corpo de conhecimen-
to organizado numa sequência lógica, com o respectivo tempo de 
cada uma” (p. 03). Esta compreensão se desdobrou em organizações 
curriculares prescritivas, controladoras das práticas pedagógicas e 
direcionadas ao desenvolvimento exclusivo da dimensão cognitiva 
dos estudantes. Dessa forma, os vínculos entre o currículo e os co-
nhecimentos a serem ensinados na escola se fez de forma muito es-
treita e compôs o centro das preocupações curriculares na primeira 
metade do século XX. 

É importante assinalar, contudo, que durante o século XX o 
conceito de currículo foi sendo alterado substancialmente e, na segun-
da metade da década de 1990, a relação até então predominante, entre 
currículo e conhecimento foi sendo ampliada pela relação entre cur-
rículo e cultura. Nesse contexto, as discussões no campo do currículo, 
foram ampliadas e aprofundadas, superando a concepção restrita, tec-
nicista e pragmática, passando a incorporar uma variedade de temas, 
o que conferiu, segundo Lopes (2002), uma marca de hibridismo ao 
campo. 

Vale destacar que a partir da segunda metade da década de 1980, 
começam a surgir no país propostas de organizações curriculares “ino-
vadoras”, que segundo Moreira (2000), viabilizaram uma maior parti-
cipação da comunidade escolar, em especial dos professores, nas deci-
sões pedagógicas e curriculares. Além disso, elas possibilitaram a to-
mada de medidas de combate à seletividade da escola pública, incluin-
do como questão central a gestão democrática que se tornou condição 
para que a escola cumprisse, de fato, seu objetivo: a inclusão de todos 



514 Geisa Nunes de Souza Mozzer, Geovana Reis

os cidadãos brasileiros no direito à educação. Soma-se a isso, o esforço 
empreendido no sentido da “valorização dos conteúdos curriculares, 
desprestigiados, em momentos anteriores, pelo realce dado a métodos, 
técnicas e experiências de aprendizagem” (MOREIRA, 2000, p. 117). 
Na continuidade das experiências inovadoras, a década de 1990 assis-
tiu à realização de reformas educativas que aprofundaram a tendência 
anterior. Tais reformas tiveram como marco, dentre outros aspectos, 
a defesa de uma organização curricular a partir de “princípios mais 
integradores, visando a propiciar aos grupos subalternizados da po-
pulação uma aprendizagem mais significativa e mais bem sucedida” 
(MOREIRA, 2000, p. 119). 

Nota-se assim, um esforço no sentido da construção de currí-
culos menos prescritivos e mais abertos, que tentaram deslocar o cen-
tro de sua elaboração dos gabinetes das secretarias de educação para 
o contexto das escolas. Tais currículos possibilitam aos professores e 
estudantes um controle maior, não apenas sobre as definições do que 
deve ser ensinado/aprendido, como também permite a formação de 
sujeitos autônomos. 

Nesse contexto, a aprendizagem escolar e o currículo têm se 
tornado mais complexa, na medida em que atualmente a realidade 
histórico-cultural não tolera a redução da formação escolar à ab-
sorção de conteúdos acadêmicos clássicos, embora continuem rele-
vantes. Nesse sentido a educação escolar, em especial a obrigatória, 
necessita “oferecer um projeto educativo global, o que implica se en-
carregar de aspectos educativos cada vez mais diversos e complexos” 
(SACRISTÁN, 2000, p. 56) e as escolas por sua vez, adquirem funções 
cada vez mais amplas, com responsabilidades formativas integrais e 
devendo considerar as múltiplas culturas presentes na comunidade 
escolar. A sala de aula, segundo Moreira e Garcia (2003) deveria ser 
um “riquíssimo espaço de diferentes saberes que se cruzam, entre-
cruzam, entram em conflito, produzindo novas possibilidades de 
compreensão do mundo e aumentando a compreensão que cada um 
pode ter de si mesmo” (p. 13). 
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Segundo o Parecer CNE/CEB nº 07 de 07 de abril de 2010, que 
fundamentou a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais Ge-
rais para a Educação Básica, as características atuais dos estudantes 
requerem articulação entre aprender, ensinar, pesquisar, investigar e 
avaliar, assim como afirma que os estudantes “aprendem a receber in-
formação com rapidez, gostam do processo paralelo, de realizar várias 
tarefas ao mesmo tempo (...)” (p.20), o que coloca à escola, aos pro-
fessores e ao currículo a necessidade de posturas mais integradoras e 
abertura a novas práticas pedagógicas. De outro ponto, o Parecer afir-
ma que:

O conhecimento científico, nos tempos atuais, exige da es-
cola o exercício da compreensão, valorização da ciência e 
da tecnologia, desde a infância e ao longo de toda a vida 
(como) condição para o exercício da cidadania (...). Nes-
se contexto, tanto o docente quanto o estudante e o gestor 
requerem uma escola em que a cultura, a arte, a ciência e a 
tecnologia estejam presentes no cotidiano escolar, desde o 
inicio da Educação Básica (p. 21). 

Assim a formação defendida no referido Parecer confere à esco-
la a tarefa de organizar um percurso formativo “aberto e flexível” que 
extrapole a presença dos componentes curriculares oficias incluindo 
também “outros componentes flexíveis e variáveis que possibilitem 
percursos formativos que atendam aos inúmeros interesses, necessi-
dades e características dos educandos” (BRASIL, 2010, p. 22). A escola 
para o Parecer precisa acolher diferentes saberes, diferentes culturas 
e óticas e empenhar-se em se constituir como espaço de pluralidade 
fundamentada no principio emancipador.

Percebe-se, portanto, a existência de um contexto bastante favo-
rável, do ponto de vista teórico e político para o desenvolvimento de 
currículos mais flexíveis, favorecedores de uma formação de sujeitos 
autônomos e criativos. 



516 Geisa Nunes de Souza Mozzer, Geovana Reis

Criatividade como expressão da subjetividade

Ao tratar a questão da potencialidade presente na constituição 
do ser humano Mitjáns Martínez (2004a) afirma que o pensamento de 
que a criança nasce criativa e que é o meio que a inibe ou a estimula 
não corresponde à concepção histórico-cultural. 

Sobre esta questão afirma:

O enfoque histórico-cultural, como já vimos, quebrou esta 
concepção do psicológico especificamente humano como 
inerente a uma natureza humana universal, o que implica 
que a criatividade não pode ser vista como uma potencia-
lidade psicológica com a qual o individuo nasce, mas sim 
como uma característica ou processo especificamente hu-
mano que é constituído nas condições culturais, sociais e 
históricas de vida de uma sociedade concreta. (p.85)

Para a autora, a criatividade concebida à luz da teoria históri-
co-cultural, não é uma potencialidade com a qual se nasce, mas um 
processo complexo da subjetividade humana que se constitui a partir 
dos espaços sociais de vida do sujeito. Desta forma, a criança pode 
ou não desenvolver recursos psicológicos que lhe permitirão ações 
criativas em contextos sociais determinados.  Isto se dá, pela posição 
que o sujeito ocupa na hora de se expressar criativamente. Sobre isso, 
assinala que “é o sujeito quem, em sua projeção e diante das situações 
enfrentadas, utiliza e atualiza seus recursos personológicos para com-
portar-se criativamente.” (p.51). Recursos personológicos não inatos, 
mas constituídos a partir das interações, comunicações e vivências do 
sujeito nos mais variados espaços sociais que ele atua.

Mitjáns Martínez (1997) estuda a criatividade que se mostra 
presente na maior parte das pessoas. A autora entende que este pro-
cesso humano é constituído na relação histórica que o indivíduo esta-
belece com o seu contexto social. Histórico não somente no sentido da 
história passada do sujeito, mas sim, referindo-se à natureza dos pro-
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cessos psicológicos humanos que se constituem num contexto cultural 
específico. Assim define criatividade como “um processo de produção 
de algo novo (ao menos para aquele que produz) que satisfaz às exi-
gências de uma determinada situação social” (p.53,54).

Mitjáns Martinez (1997), continua seu raciocínio, apresentando 
um circuito positivo que pode ser considerado favorável ao desenvol-
vimento de características personológicas que, combinadas entre si, 
podem estar na base da expressão criativa do sujeito. Nesse contexto, a 
autora fala da percepção que o sujeito tem sobre si mesmo, ou seja, da 
sua autoimagem. Se a pessoa se vê como um sujeito criativo, ela, normal-
mente, será vista pelos outros como sendo alguém que tem boas ideias; 
então, ela consegue expor suas ideias e estas serão bem vindas e reco-
nhecidas pelo grupo. Um circuito negativo, no entanto, também pode se 
formar, no qual o sujeito não acha que tem boas ideias, não se vê como 
alguém que possa criar, pois os outros não o vêem como uma pessoa 
criativa e, então, o sujeito tende a não se expressar criativamente. 

Assim, o sujeito, de acordo com suas emoções, constrói sentidos 
para as experiências vivenciadas, simbolizando-as de forma singular e 
única. O conceito de sentido estaria, para González Rey (2003), rela-
cionado às emoções e à forma pela qual elas se organizam particular-
mente no sujeito. O sentido se configura na pessoa como uma forma-
ção psicológica que integra o cognitivo e o afetivo.

Descrevendo a Oficina

Logo após o término do II RIEC, a Coordenação do Encontro, 
solicitou que descrevêssemos a Oficina oferecida pelo Dr. Saturnino 
De La Torre, professor da Universidade de Barcelona, buscando ana-
lisar quais indicadores de criatividade poderiam ser considerados na-
quela atividade. Ou seja, quais elementos estariam envolvidos naquela 
atividade que se configurou como uma expressão criativa.

Na maioria dos estudos sobre currículo escolar aparecem ele-
mentos como, conteúdo, aprendizado, estratégias, avaliação e objeti-
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vos. Até aqui a oficina do Dr. De La Torre nada trazia de novidade. 
Contudo, logo no início propôs que cada elemento do currículo tivesse 
uma voz, um sentimento e uma expressão. Assim apresentou o texto 
transcrito aqui, na sua íntegra: 

Cenário: a professora Rute, que tinha uma excelente for-
mação pedagógica, participou de um curso para aprender 
novas diretrizes de reforma educacional. Na verdade, as 
informações recebidas no curso ministrado pelo Governo, 
embora não tenham fornecido informações relevantes, ge-
rou na professora uma reflexão e conscientização sobre as 
atuais perspectivas do currículo. Essa consciência provo-
cou-lhe certo conflito com sua própria concepção de ensi-
no. E por isso que este, não terminou na sala de aula, mas 
durante a anoite teve uma espécie de visão conflitiva entre 
o formalismo, a burocracia administrativa e seu trabalho 
como professora de estudantes do ensino médio. Em seu 
sonho aparecem pessoas como objetivo, conteúdo, Estraté-
gia, Avaliação. Ela os associou imediatamente ao currículo 
estabelecido, mas tinham opiniões diferentes. 
Conteúdo: é evidente que o futuro do ensino depende de 
mim. Sou a chave do currículo e sem mim não há forma-
ção possível. Professores e estudantes têm olhares em mim 
como o seu favorito.
Objetivo: assim foi durante muito tempo, quando os ide-
alizadores do currículo identificaram a educação como 
instrução. Mas os tempos mudaram, amigo e os objetivos 
decidiram a dieção e o que pretendiam.
Conteúdo: não se engane. Por mais que os teóricos se es-
forcem, na prática, docentes e estudantes se orientam pelos 
conteúdos que precisam aprender. E toda a reforma implica 
numa mudança de conteúdos. 
Objetivo: e nas finalidades e metas também. Cada reforma 
vem marcada por prioridades e valores próprios da épo-
ca, por alguns princípios. Décadas atrás o importante era 
o domínio dos conhecimentos, hoje são mais importantes 
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as competências, habilidades e atitudes. O importante é a 
pessoa e sua formação e não o que se sabe.
Conteúdo: sim, isso é bom no papel, mas e nas intenções 
de quem executa o currículo, tem pouco efeito na sala de 
aula, a menos que as execuções sejam claras. Basta obser-
var a metodologia, as estratégias de ensino para saber que a 
educação segue sendo tradicional e reprodutora.
Estratégia: sabia que antes ou depois irias falar. Mas sim, 
uma é aspiração ideal e a outra real. Embora existam expe-
riências inovadoras e criativas nas escolas e nas sala de aula, 
o próprio sistema mudou pouco. Mudam os legisladores de 
horários, desorientaram os professores com novas norma-
tivas e o professorado segue sendo transmissor, com e sem 
novas tecnologias. As tecnologias são um apoio, mas estão 
integradas ao currículo. 
Avaliação: e os estudantes seguem fazendo provas como 
antes, sob o eufemismo da avaliação. Eu mesma sou teste-
munho dessa prática, complementar, isso sim, com outras 
estratégias. Porque avaliar é valorizar e reconhecer mais que 
controlar e qualiá queficar. Mas isto não é precisamente o 
que promove o Governo.
Estratégia: eu penso a mesma coisa. Incorporam-se estra-
tégias novas e muitas atividades de aprendizagem, mas se 
contabilizarmos o tempo que o professor está explicando... 
interessa ao professor que dominem os conteúdos do pro-
grama mais que desenvolvam suas potencialidades pesso-
ais.
Conteúdo: É coisa sua. Sua função é explicar para que o es-
tudante compreenda e aprenda. Pena que o aluno não esteja 
aqui para reforçar o que digo. Essa é a realidade.
Objetivo: Vejo que segues como antigamente, superesti-
mando o domínio da informação sobre seu sentido e uti-
lidade, sobre as intenções mais relevantes da educação. Pa-
reces ter esquecido que a meta da educação não é aprender, 
senão formar-se. “A educação  não reside na capacidade de 
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memorizar, ou mesmo o quanto você. É saber a diferença 
entre o que sabes e o que não sabes”, escreveu Anatole Fran-
ce.
Conteúdo: Também disse Albert Einstein “a educação é o 
que fica quando esqueces o que aprendemos na escola”. Para 
esquecer há que ter apendido antes.
Objetivo: isso é bom para se refereir à cultura. Eu compar-
tilho o pensamento de Malcolm Forbes ao dizer eu “o pro-
p´´osito da educação é substituir uma mente vazia por uma 
mente aberta”. Prefiro formar mentes criativas e cabeças 
cheias. Especialmente hoje, quando a informação de massa 
esta na internet. A função do docente não é a instrução se 
não a transformação.
 Estratégia: somente um pragmático e criativo Jonh Dewey 
para dizer que “a educação não é uma preparação para a 
vida em si mesma”. Porque aprendemos ao longo da vida, 
mas para ele temos que preparar as crianças. Dito de outra 
forma: promover a autoformação. 
Avaliação: vejo que trazes citações célebres. Parece uma 
boa forma de trazer os grandes pensadores para iluminar 
o futuro da educação, para ir além do currículo prescrito. 
Muito bem, para Nelson Mandela, “a educação é a arma 
mais poderosa para mudar o mundo” e a Fé que a utilizou e 
conseguiu em seu mundo, sem precisar recorrer a violência, 
igual a Gandhi.
Conteúdo: e isso o que tem  a ver com sua função avalia-
dora? Sua tarefa é comprovar se alcançou o nível de apren-
dizagem previsto.
Avaliação: pois bem. Todos os grandes personagens que 
fizeram história foram crianças. Mas se destacaram não foi 
pelas qualificações escolares, se não porque alguém os va-
lorizou em suas qualidades, na vida, como disse Estratégia.
Estratégia: muito bem. O método é a vida. Capecchi valo-
riza o que aprendeu na rua para chegar ao Premio Nobel de 
medicina.
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Conteúdo: mas controles como o PISA Programa Interna-
cional de Avaliação de Estudantes) nos obrigam a adquirir 
determinados conhecimentos e domínios, isso se não qui-
sermos ficar atrás de outros países. 
Avaliação: estás enganado amigo. A onda industrial tem 
sido superada pelas telecomunicações e também pala cons-
ciência. No entanto, continuamos obcecados com os resul-
tados acadêmicos padronizados e suas comparações; e en-
quanto, deixamos de fora pessoa com peculiaridades suas 
potencialidades seu progresso, sua capacidade de ser feliz 
e fazer aos demais felizes. Veja china, Cingapura, consegui-
ram as pontuações mais altas no teste PISA e sem duvida 
estã pensando em mudar o sentido educativo.
Relator: Assim, os elementos curriculares seguiram mu-
dando suas opiniões, imitando de creta forma, o que acon-
tece quando alguns docentes se reúnem. Alguéns adotaram 
uma postura baseada na realidade do modelo curricular e 
outros, como objetivos mais utópicos e dispostos a mudar, 
esperaram a chegada do currículo que nunca veio. A pro-
fessora Ruth sentiu como se estivesse aberto uma janela por 
onde entrava um ar fresco. E viu um novo personagem com 
aparência de currículo, mas que na realidade era o Cená-
rio Formativo. Era um personagem alegre, dinâmico, entu-
siasta, criativo e os elementos curriculares se aproximavam 
dele. O que foi dito não se sabe, somente a tarefa orientada. 
“descrever como seria uma aula criativa e que papel teriam 
vocês em um cenário formativo baseado na autonomia e na 
criatividade.” E Ruth acordou pensando qual o significado 
do seu sonho. 

 Após a encenação de cada elemento curricular por um grupo 
de participantes da oficina, o Drº. De La Torre propôs que todos os 
participantes expressassem sua percepção sobre aquela experiência e 
que cada um tentasse se colocar no lugar dos personagens da história. 
Houve vários posicionamentos, na maioria deles, expressando surpre-
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sa, contudo entendendo que cada elemento curricular citado é impor-
tante para o bom andamento das atividades na escola. 

Elementos da Oficina como Expressão da Criatividade 

Ao analisarmos a Oficina proposta pelo Professor Dr. Satur-
nino De La Torre, avaliamos que alguns indicadores de criatividade 
estão presentes, principalmente pela nova forma de trazer à reflexão 
os elementos do currículo. A encenação proposta levou cada partici-
pante da Oficina a pensar sobre as atividades desenvolvidas na escola 
de uma forma completamente diferente da qual esses elementos eram 
pensados até agora. O aspecto “novidade”, apresentado no conceito de 
criatividade de Mitjáns Martìnez (1997), estaria, neste caso, na forma 
de apresentar os elementos curriculares, levando cada participante da 
Oficina a uma reflexão interessante e nova sobre o papel desses ele-
mentos em sua própria prática. Esta reflexão do trabalho docente, seria 
o que a autora chama de valor social que também deve estar presente 
na expressão criativa.

Assim, o professor Saturnino de La Torre nos apresenta uma 
possibilidade de pensarmos o currículo de uma forma ainda nunca 
pensada pela maior parte dos participantes da Oficina. Assim, quan-
do ele apresenta um cenário em que todos os componentes curricula-
res têm voz e podem expressar aquilo que desejam, alguns elementos 
criativos são expressos nesse cenário, levando em consideração o fator 
novidade e relevância social. 

A primeira ideia que queremos frisar é a noção de que é ne-
cessário que os elementos que constituem o currículo escolar sejam 
visíveis e que consigam se fazer expressar a toda a comunidade escolar. 
Assim, é necessário que os sujeitos envolvidos no processo educacio-
nal abracem os elementos do currículo e que estes passam a ter um 
sentido psicológico para cada um desses sujeitos. 

González Rey (1995), afirma que, à medida em que o indivíduo 
vai se desenvolvendo como sujeito psicológico, maior e mais complexa 
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é a mediação subjetiva existente entre ele próprio e seu o contexto so-
cial. Segundo o autor, esta mediação se dá em dois níveis: o primeiro, 
num nível mais elementar, quando o sujeito tem menor controle inten-
cional; o segundo é definido pelo aumento do espaço intencional do 
sujeito, que abraça os elementos do meio social que passam a ter um 
sentido psicológico para ele. O homem, em sua condição de sujeito 
(condição adquirida desde muito cedo e caracterizada pela intencio-
nalidade e autodeterminação), não se subtrai, em nenhum momento, 
do espaço interativo de suas relações sociais, elemento inseparável de 
seu desenvolvimento.

Ao dar vida e sentimentos a cada elemento que compõe o currí-
culo escolar, De La Torre, cria zonas de sentidos subjetivos, tornando 
centrais os processos comunicativos que se estabelecem entre sujeito e 
os elementos curriculares, a princípio, distantes, teóricos e marginais à 
sua prática. O sujeito é quem dá significado e inteligibilidade ao currí-
culo que terá uma imersão viva e ativa na comunidade escolar. Todos 
os sujeitos envolvidos no processo de desenvolvimento do currículo, 
na escola, passam, assim, de seguidores de regras para sujeitos inte-
rativos que definirão e darão sentido para as atividades propostas no 
Projeto Pedagógico da Escola e na produção teórica do currículo. Pois, 
a vivência das atividades escolares estarão associadas ao desenvolvi-
mento progressivo de zonas de sentido em relação ao currículo.

A segunda ideia que percebemos ao participar da Oficina do Drº 
De La Torre e que estamos considerando como um elemento criativo 
da sua ação, é o fato de que o diálogo pressupõe uma conversa entre, 
no mínimo, dois interlocutores. Uma conversa pressupõe a expressão 
de sentimentos e palavras que possuem um significado, um significan-
te e sentidos subjetivos individuais e singulares.

Uma escola é composta por várias pessoas, que possuem vários 
níveis de consciências semioticamente constituídas nas e pelas intera-
ções que estes sujeitos estabelecem com o seu contexto social e históri-
co. Assim, podemos ir mais adiante e afirmar que a nossa consciência é 
formada por significados expressos em palavras da língua portuguesa, 
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cujo o sentido subjetivo variará a depender das pautas de interação, 
das comunicações e das vivências dos indivíduos em seus diferentes 
meios físicos e sociais. A diversidade de consciências decorre das ex-
periências e interações diversas que um ou outro contexto histórico 
propicia. Seguramente, nossos alunos têm muitas e variadas consciên-
cias - advêm de diferentes regiões do país, de diferentes classes sociais, 
de diferentes crenças. Assim, é possível encontrar diferentes níveis de 
consciências que permearão o diálogo entre as atividades propostas 
pela escola, expressas no currículo, e a comunidade escolar. A relação 
desses campos de significados é dinâmica e dialógica, entendendo que 
estas relações implicam em um movimento de constante construção, 
por parte dos sujeitos (professor, aluno, pais, dentre outros), das esco-
las, das instituições e da própria cultura em que estamos inseridos e 
que participam da construção da subjetividade de cada um.

Assim, esses sentidos e significados das palavras expressos no 
currículo e nos conteúdos devem produzir sentidos subjetivos e zonas 
de inteligibilidade para a comunidade escolar que deve se apropriar 
deles. Eles devem ficar gravados na memória e serem colocados à sua 
disposição no sentido dar subsídios teóricos e práticos no decorrer da 
sua vida. Ao dar vida e fazer cada elemento dialogar entre si, o Profes-
sor De La Torre buscou criar essas zonas de sentido em todos os parti-
cipantes da Oficina. Nesse sentido, demonstrou que todos os elemen-
tos do currículo têm uma fala, uma expressão. E, quando conceitos 
extremante abstratos e distantes, passam a ter voz, esses passam a fazer 
sentido para o sujeito. Neste caso, a teoria deixou de ser mera letra, 
sem sentido ou nexo, para passar a ser um agente do diálogo entre os 
elementos curriculares. Cada conceito passou a ter uma expressão com 
conexão com a prática e fazer sentido para os sujeitos envolvidos, não 
só professores, mas alunos e toda a comunidade escolar. 

Considerações Finais

Quando buscamos a definição de currículo da Diretriz Curri-



525Criatividade e CurríCulo: uma análise da ofiCina do dr. saturnino de la torre

cular Nacional para a Educação Básica, “como o conjunto de valores 
e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significa-
dos no espaço social e contribuem intensamente para a construção de 
identidades socioculturais dos educandos” (BRASIL, 2010b), e corre-
lacionamos com a estratégia utilizada pelo Dr. De La Torre na Oficina 
ao dar vida e características humanas aos elementos do currículo, ob-
servamos que a discussão teórica comporta espaço para uma aborda-
gem criativa da mesma, na medida em que ele buscou criar zonas de 
sentidos que contribuem para a socialização de significados dos ele-
mentos do currículo (avaliação, conteúdo, estratégias e objetivos) que, 
muitas vezes, são apresentados de forma técnica e meramente burocrá-
tica. Assim, o entendimento por parte de professores, alunos e comu-
nidade escolar, desses conceitos, da relação que estabelecem entre si e 
da importância de cada um, torna-se potencialmente mais acessível à 
compreensão.

Partindo do conceito de Mitjáns Martínez (1997) de criativida-
de, que pressupõe uma novidade com um grau de valor social, enten-
demos que a Oficina de De La Torre instigou seus mais de 40 professo-
res e pesquisadores da educação a reavaliarem suas concepções e práti-
cas, dentro e fora da escola. O Dr. De La Torre promoveu um ambiente 
acolhedor que criou uma subjetividade social propícia à participação 
de todos. Os diálogos, antes e depois da encenação dos elementos do 
currículo, levou cada participante a imaginar outras formas de con-
ceber e socializar todas as práticas curriculares. Essa experiência foi 
extremamente rica no sentido de apresentar mais possibilidades e dar 
sentido e inteligibilidade às atividades e práticas propostas pela escola.
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Educação superior, inovação e didática 
transdisciplinar1

Marilza Vanessa Rosa Suanno2

Introdução

O presente capítulo tem por objetivo apresentar resultados parciais 
da pesquisa “Trabalho docente e pedagogia universitária sob a 

ótica do pensamento complexo e da transdisciplinaridade”, aprovada 
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás – UFG, proto-
colo nº 331/10, e em específico apontar características emergentes da 
didática transdisciplinar, identificadas nesta pesquisa transdisciplinar 
com abordagem multidimensional e multirreferencial (MORAES e 
VALENTE, 2008; MORAES, 2008).

A pesquisa tem por objetivo  compreender e analisar os proces-
sos de inovação teórico-metodológicas no trabalho docente na pós-
graduação stricto sensu sob a ótica da Epistemologia da Complexidade 
e da Transdisciplinaridade. No processo de coleta de informações, uti-
lizou-se de entrevista semiestruturada (TRIVIÑOS, 1987), entrevista 
aprofundada (MORIN, 1998), a observação participante (GIL, 1999) e 
a análise documental (MINAYO, 1994). Nesta pesquisa, foram entre-
vistados vinte e cinco professores de pós-graduação stricto sensu, cujo 
trabalho docente se fundamenta na Epistemologia da Complexidade 
e na Transdisciplinaridade, os entrevistados são provenientes de nove 
países (Brasil, Peru, Cuba, Bolívia, Costa Rica, Guatemala, Canadá, Es-
panha e França). 

Para a análise das respostas das entrevistas e dos documen-

1 Texto apresentado no Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino - ENDIPE, UECE/
Fortaleza, 2014.
2 Doutora em Educação pela PUC de Brasília. Professora da Faculdade de Educação. 
marilzasuanno@uol.com.br.
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tos procedeu-se à análise qualitativa com o intuito de compreender 
os  sentidos e os significados dos discursos dos entrevistados, bem 
como dos documentos analisados. Nesta exposição apresentarei 
algumas reflexões sobre o processo de reorganização e de resigni-
ficação didática construída a partir da intencionalidade dos entre-
vistados de promover rupturas paradigmáticas; de dialogar com a 
realidade contemporânea em crise; da intencionalidade de construir 
reforma do pensamento; do desejo de reorganizar os processos de 
ensino e de aprendizagem. 

Apresento como conceitos nucleares da didática transdis-
ciplinar, percebida nesta pesquisa: a) reintrodução do sujeito 
cognoscente na produção do conhecimento, na transformação 
da vida coletiva e na construção de novas relações entre homem, 
natureza e sociedade, em perspectiva sustentável; b) pensamento 
complexo; c) ampliação da consciência; d) religação da cultura 
das humanidades e da cultura científica; e) convivência com a in-
certeza cognitiva e a incerteza histórica; f ) pensamento prospec-
tivo e ação comprometida com o presente e o futuro da humani-
dade; g) organização do processo de ensino transdisciplinar por 
meio de metatemas, que impulsione a construção de metapontos 
de vista e metaconceitos.

A didática, em perspectiva complexa e transdisciplinar, emer-
ge em contexto de transição paradigmática (MORAES, 1997; SOUZA 
SANTOS, 2000), de crises (MORIN, 2011a; BRAGA, GENRO e LEI-
TE, 1997), por meio de processos de ruptura, de emancipação e de 
criatividade (TORRE, MORAES e PUJOL, 2008).

Assim, compreendo que a didática transdisciplinar emerge 
como inovação, e de acordo com Saviani (1985), inovar é colocar a 
educação a serviço de novas finalidades, desta forma, concebo que a 
presente pesquisa identifica processos de inovação a partir da explici-
tação de novas finalidades para a educação por meio do pensamento 
complexo e da transdisciplinaridade. 

Edgar Morin (2011a) na obra La Vía para el futuro de la huma-
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nidad propõe uma mudança de via, mudança nos caminhos da so-
ciedade atual, por meio da articulação entre: reforma do pensamento; 
reforma da sociedade; reforma da vida; reforma da educação; reforma 
da universidade; através do que denomina política de humanidade3 e 
política de civilização4.

A finalidade da educação passa a ser pensar complexo e trans-
disciplinar a fim de promover metamorfose social, individual e antro-
pológica (MORIN, 2011a) e, portanto, salvaguardar a humanidade, a 
Terra-Pátria e dar prosseguimento ao processo de hominização (MO-
RIN, 2003). 

Emergem inovações nas intencionalidades dos professores de 
pós-graduação entrevistados, e que estes pretendem rever a finalida-
de da educação, da formação humana, e construir um fazer docente, 
com concepções, processos e estratégias complexas e transdiscipli-
nares.

As inovações didáticas identificadas nesta pesquisa foram cons-
truídas por meio de práxis complexas e transdisciplinares (SUANNO, 
2012, 2013), a partir da reforma do pensamento (MORIN, 2007a), em 
processos de docência transdisciplinar (MORAES, 2008). 

 Emerge uma práxis complexa e transdisciplinar construída por 
meio de uma relação ternária entre teoria, prática e experiência do 
sujeito (subjetiva, biográfica, autopoiética) a fim de promover ações 
transformadoras, ou seja, metamorfoses sociais, individuais e antropo-
lógicas (MORIN, 2011a). Tal práxis se constrói a partir da reforma do 
pensamento caracterizada por Morin 

Os entrevistados resignificam a prática docente por meio de 
novas relações entre sujeito-objeto-vida, teoria-prática-ação, e assim 
criam ações transformadoras do sujeito, do conhecimento e das rea-

3 A política de humanidade pauta-se no humanismo planetário, na governança global, em outra 
lógica político-econômica capaz de promover simultaneamente processos de globalização e 
desglobalização; crescimento e decrescimento; desenvolvimento e involução; transformação e 
conservação.
4 A política de civilização visa ser capaz de garantir a dignidade humana, a diversidade cultural, 
e ser capaz de fomentar: política de qualidade de vida; política de convivência; política ecológica; 
política de solidariedade; por meio da cidadania planetária e da sustentabilidade do planeta.
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lidades (pessoal, social, política, econômica, local, regional, planetá-
ria...).

Os processos didáticos que emergem são incertos, no entan-
to, são apostas, que demandam dos sujeitos envolvidos e das insti-
tuições uma consciência ampliada sobre o processo formativo, em 
perspectiva auto-eco-heteroformação (PINEAU, 2003, 2006), e da 
capacidade de construção de práxis do tipo inventiva (LUCARELLI, 
2009) a partir dos princípios operadores do pensamento comple-
xo (MORIN, 2007a, MORAES e VALENTE, 2008), empregados de 
saberes, atitudes e valores da interdisciplinaridade e transdiscipli-
naridade. 

A didática tem por objeto de estudo o processo de ensino, Su-
anno (2013) identifica a intencionalidade dos professores de promo-
verem rupturas paradigmáticas e construírem práticas de ensino coo-
perativas, solidárias, que transformem pessoas, instituições, cidades, e 
que estejam comprometidas com o presente e o futuro da humanidade 
e com coragem criativa para agir.

A didática complexa e transdisciplinar emergente caracteriza-
se por criar práxis ao reintroduzir o sujeito cognoscente na produção 
do conhecimento e na transformação do estilo de vida coletiva, au-
to-eco-organizando por meio da ampliação da consciência, do pen-
sar complexo (multidimensional, multirreferencial, autorreferencial), 
transdisciplinar, que religa cultura das humanidades e cultura cientí-
fica, conviver com a incerteza cognitiva e a incerteza histórica, traba-
lha didaticamente pautado no paradigma emergente com projetos em 
torno de metatemas, no intuito que os alunos construam metapontos 
de vista, metaconceitos e ações que contribuam para a aprendizagem 
e transformação das pessoas, dos ambientes, do modo de organização 
da vida coletiva.

Na sequência apresento características da didática transdiscipli-
nar identificadas até o momento nesta pesquisa.
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Reintrodução do sujeito cognoscente 

Os operadores5 cognitivos do pensamento complexo são a base 
para se pensar complexo e transdisciplinar e um destes operadores 
propõe o princípio de reintrodução do sujeito cognoscente. Tal princí-
pio assume uma perspectiva autopoiética e compreende o sujeito como 
homo sapiens, faber, demens, ludens e mythologicus (MORIN, 2008b), 
ou seja, sujeito complexo, multidimensional, sujeito de razão e de 
emoção, sujeito histórico, social, cultural, mas também sujeito bioló-
gico, cognitivo, pleno de subjetividade, psicoafetivo e enigmático. O 
pensamento complexo rompe com a lógica positivista que valoriza em 
demasia a objetividade, a neutralidade, a impessoalidade. Visto que:

[...] não existe uma realidade objetiva independente da ex-
periência subjetiva. Toda objetividade está impregnada de 
subjetividade. É uma objetividade entre parênteses (MA-
TURANA, 1999). Daí a importância dos processos autor-
referenciais, das histórias de vida, da multirreferencialidade 
nos processos de construção do conhecimento e na apren-
dizagem (MORAES, 2010, p. 8). 

O princípio da reintrodução do sujeito cognoscente compreen-
de a inseparabilidade entre ser e conhecer e o papel dinâmico e ativo 
do sujeito na construção de mediações, relações, intercâmbios, cone-
xões, auto-eco-organizadoras do conhecimento que constrói. “Com a 
complexidade, resgata-se o sujeito, autor de sua história e coautor de 
construções coletivas, reintegrando-o ao processo de construção do 
conhecimento” (MORAES, 2008, p. 106). 

O ser humano, nessa perspectiva, é considerado em sua com-

5 Morin (2008) propõe como operadores do pensamento os princípios: a) princípio sistêmico-
organizacional, b) princípio hologramático, c) princípio retroativo, d) princípio recursivo, 
e) princípio dialógico, f) princípio auto-eco-organizador ou autoprodução e g) princípio da 
reintrodução do sujeito cognoscente no processo de construção do conhecimento. Moraes e 
Valente (2008, p. 9-10) propõem mais três princípios: a) princípio ecológico da ação, b) princípio 
da enação e c) princípio ético.
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plexidade e o conhecimento produzido pelo mesmo é obra de uma 
bioantropologia (MORIN, 2000a, 2004a, 2010). Nesta perspectiva, o 
conhecimento é construído pelo sujeito complexo e multidimensional 
a partir de seu nível de percepção, de consciência, de interpretação, e 
de suas possibilidades de comunicação, de expressão e de linguagem.  
Assim, todo conhecimento é uma reconstrução/tradução do sujeito 
numa cultura e num tempo determinado.  Dito de outra forma: “Toda 
realidade se manifesta a partir do que o sujeito é capaz de ver, de re-
conhecer, de interpretar, de construir/desconstruir e reconstruir em 
relação ao conhecimento” (MORAES, 2008, p.106).

Nesta pesquisa a entrevistada X relatou que os sentidos e signifi-
cados dos conceitos da Epistemologia da Complexidade fertilizaram o 
seu ser e o seu saber, e lhe permitiram construir outro nível de consci-
ência.  Neste mesmo sentido, o entrevistado J analisa que todo conheci-
mento é autoconhecimento e condição para se viver. E que a relação com 
o conhecimento é redimensionada, pois há uma relação integradora en-
tre o pensar, o ser e o agir. Talvez por isso, alguns entrevistados exter-
naram sentimentos de prazer e de satisfação na relação interpessoal, na 
aventura pelo conhecimento nos processos de ensino e de orientação 
de pesquisas na pós-graduação stricto sensu. Esses mesmo entrevista-
dos, contraditoriamente e complementarmente destacaram que o tra-
balho docente é árduo, com muitas implicações e dificuldades.

Alguns entrevistados manifestaram que por valorizarem o prin-
cípio de reintrodução do sujeito cognoscente e a autopoiese, desen-
volvem com os pós-graduandos reflexões auto-eco-heteroformativas; 
utilizam metodologias de ensino dialógicas e cooperativas; trabalham 
com pesquisas e narrativas contextualizadas (sujeito, percepções de ní-
veis de realidade, cultural, relações e contexto) por compreenderem o 
conhecimento como autoconhecimento contextualizado.  

Os processos de ensino intencionam mobilizar o pós-graduan-
do para a metacognição, a ampliação da consciência, a sensibilização 
do ser humano, a articulação entre razão, emoção e corporeidade, de 
modo que a percepção do sujeito seja aguçada, assim como a sua po-
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tencialidade de criar inovações, ou seja, ações transformadoras do ser 
e da realidade. 

Pensar complexo 

Nesta pesquisa foi possível perceber a importância dos princí-
pios operadores do pensamento complexo na estruturação da reforma 
do pensamento proposta por Edgar Morin. A Epistemologia da Com-
plexidade e a transdisciplinaridade são apresentadas, pelos entrevis-
tados desta pesquisa, como desafio na relação com o conhecimento, 
na atividade de pesquisa, nos processos de ensino, mas também na 
relação com a vida e com o meio.  Assim como, uma possibilidade para 
a reforma da educação e a reforma da universidade. 

Para Morin (2009) a reforma universitária deve ser uma reforma 
paradigmática, reforma do pensamento, para tanto, é imprescindível ir 
além da organização disciplinar e da formação técnica e profissional. 
Isso significa dizer que, complementarmente à disciplinaridade é pre-
ciso reorganizar o conhecimento, hoje disperso, disjunto construindo 
perspectivas didáticas e de pesquisa rumo à interdisciplinaridade e à 
transdisciplinaridade, religando cultura científica e cultura humanista. 

A Epistemologia da Complexidade compreende a realidade 
como sendo multidimensional dada sua constituição complexa (todo 
e partes) e o conhecimento construído como uma reconstrução do su-
jeito por meio de seu nível de percepção da realidade. Deste modo, os 
entrevistados desta pesquisa intencionam, na perspectiva da comple-
xidade, que ao se analisar uma temática (de estudo ou de pesquisa) 
sejam religadas diferentes dimensões que a constitui, a fim de contri-
buir para uma compreensão sistêmica, organizacional, hologramática, 
dialógica, recursiva e retroativa sobre a mesma. E para tal, múltiplas 
referências podem ser necessárias para a compreensão da complexida-
de do objeto. Moraes (2010, p.5) apresenta que:

[...] os fenômenos [...] precisam ser compreendidos na sua 
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multidimensionalidade, observando a multicausalidade e a 
multirreferencialidade ocorrentes, procurando compreen-
der as relações, as conexões e os vínculos mais importantes. 
[...] Isto pressupõe também a necessidade de se trabalhar a 
multidimensionalidade humana a partir de estratégias de 
aprendizagem que envolvam não apenas os aspectos racio-
nais, técnicos e simbólicos, mas também os aspectos intuiti-
vo, mítico, mágico, afetivo, as múltiplas linguagens que dão 
sentido e significado a existência humana.

A passagem de um nível de realidade para outro ocorre a par-
tir de processos auto-eco-organizadores, que possibilitem a ampliação 
dos níveis de consciência dos sujeitos, visto que existe uma correspon-
dência entre níveis de realidade e níveis de percepção, assim como en-
tre os níveis de percepção e níveis de consciência.

Transdisciplinaridade e docência

A transdisciplinaridade é uma corrente de pensamento que 
busca construir novos modos de compreensão da complexidade que 
se manifesta na contemporaneidade. A transdisciplinaridade incor-
pora a interdisciplinaridade e caracteriza-se por ir além das relações 
do campo disciplinar ao incorporar e valorizar diferentes formas de 
saber (experienciais, filosóficos, culturais, tradições, mitos, lendas...). 
A transdisciplinaridade relaciona-se com a complexidade humana e 
suas representações. 

A docência transdisciplinar pauta-se em princípios epistemo-
lógicos, ontológicos e metodológicos e se propõe a produzir conheci-
mento, rever a formação humana, o estilo e sentido da vida, e assim, 
ampliar a consciência do sujeito na relação homem, natureza e socie-
dade. Este modo de pensar ecologizante visa ampliar a compreensão 
do sujeito sobre si mesmo e sobre a complexidade e a pluralidade de 
representações de mundo. Este é um movimento de reforma do pen-
samento.
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Na análise das entrevistas desta pesquisa foi possível compreen-
der que há uma relação recursiva, complementar e coprodutora entre 
complexidade e transdisciplinaridade. Como podemos observar na 
fala dos entrevistados: “Ao utilizar os operadores cognitivos do pensa-
mento complexo se promove a transdisciplinaridade (Entrevistado S)”. 
“Para promover a transdisciplinaridade é preciso promover o pensa-
mento complexo proposto por Edgar Morin (Entrevistada V)”.

Em concordância com o exposto, Petraglia (2008, p. 83) apre-
senta que “a transdisciplinaridade é fruto do paradigma da complexi-
dade, fundamentada por uma epistemologia da complexidade, tam-
bém estando presentes em seu seio as interligações de sujeito-objeto
-ambiente”.

A transdisciplinaridade, segundo Nicolescu (1999), diz respei-
to àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das 
diferentes disciplinas, além de qualquer disciplina. E tem por pilar os 
níveis de realidade, a lógica do terceiro incluído e a complexidade. 

A entrevistada Y destaca o potencial da transdisciplinaridade 
para transformar a realidade, pois transforma as pessoas e os seus va-
lores. Já o entrevistado H pontua que a transdisciplinaridade tem po-
tencial para favorecer a ampliação da consciência, da visão e da atitude 
do sujeito. O Entrevistado W, assim como a entrevistada I destacaram 
que a transdisciplinaridade é um desafio, e para o entrevistado S é uma 
inspiração. O entrevistado L declara que:

A transdisciplinaridade alterou a minha didática, posto que 
a transdisciplinaridade me alterou. A transdisciplinaridade 
me trouxe reflexões sobre a vida como um todo e a vida 
como um todo repercute na didática que faz parte dessa 
vida. A didática sob a ótica do pensamento redutor impli-
ca a uma compreensão de ensino e de aprendizagem muito 
aquém do que podemos ter quando a didática é praticada 
sob a ótica do que estamos chamando transdisciplinar (En-
trevistado L).  
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A transdisciplinaridade tem um potencial construtivo e trans-
formador, pois ao transcender as disciplinas as incorpora, assim como 
rompe com a linearidade e a fragmentação do conhecimento. A trans-
disciplinaridade tem a pretensão de religar conhecimentos (a partir da 
articulação de conceitos, noções, enfoque...) a fim de compreender a 
complexidade do real e assim construir um novo corpo de saber que 
atravessa, reorganiza e ressignifica os conhecimentos religados. Desta 
forma, a transdisciplinaridade demanda pulsão religadora, interação, 
dinamismo e criatividade do sujeito.

Ampliação da consciência 

A principal inovação didática, na perspectiva do pensamento 
complexo e da transdisciplinaridade, é a busca pela ampliação da cons-
ciência do sujeito na relação com o objeto e com a vida, argumenta a en-
trevistada R. Nesta mesma perspectiva, o entrevistado H argumenta que 
a ampliação da consciência torna-se conceito nuclear para se pensar a 
didática transdisciplinar, pois intenciona a ampliação da percepção dos 
sujeitos sobre si mesmo, assim como sobre os fenômenos. Desta forma:

As inovações não são instrumentais ou metodológicas se-
não de visão, de estratégia e de avaliação. Afeta o currículo 
no seu conjunto e ao enfoque dos conteúdos. Procura-se 
não só que o estudante aprenda a pensar, como também a 
sentir e a valorizar. (Entrevistado H).

Promover estratégia didática de sentipensar pode contribuir 
para a ampliação da consciência do sujeito, visto que articula razão, 
emoção e corporeidade. Sentipensar é um conceito elaborado por Mo-
raes e Torre (2004). Compreendo, a partir deste conceito, que caberia 
ao professor pensar estratégias de ensino que mobilize os alunos para 
sentir e pensar simultaneamente, ou seja, trabalhar conjuntamente ra-
zão, emoção.



537Educação supErior, inovação E didática transdisciplinar

A Entrevistada O apresenta que a partir dos estudos da com-
plexidade e da transdisciplinaridade pode vislumbrar quatro tipos de 
consciência: a) Consciência de si como ser humano (autoconhecimen-
to); b) Consciência do todo (interdependência); c) Consciência da ne-
cessidade de abertura do olhar e da atitude (diálogo); d) Consciência 
da necessidade de integrar fenômenos e situações aparentemente anta-
gônicos (integração).

A ampliação da consciência faz emergir novas relações com o 
conhecimento, novas relações entre os sujeitos, novas relações com a 
natureza, novas relações com as culturas, novas relações com a trans-
cendência. 

Ao promover a ampliação da consciência pode-se ampliar a 
percepção dos sujeitos, de modo que se percebam como sujeitos pla-
netários, e assim mobilizá-los para interesses coletivos, qualificados 
para pensar o bem comum, a dignidade humana, a justiça social, a 
qualidade de vida, e desta forma, buscar se afastar desses tempos de 
individualismo, desapego e desamparo social da modernidade líquida 
(BAUMAN, 2001). 

Religar cultura das humanidades e cultura científica

O pensamento complexo não é solução, mas desafio cons-
tante voltado à religação entre a cultura científica e a cultura 
das humanidades. Não há um receituário para a transdis-
ciplinaridade, mas uma pulsão cognitiva contrária à frag-
mentação. Não se trata de diabolizar as especialidades, mas 
inseri-las em contextos mais amplos (Entrevistado S).

A separação entre cultura das humanidades e cultura científica 
trouxe sérias consequências para a formação humana e para o conhe-
cimento produzido e estas foram agravadas no século XX, como apon-
ta Morin (2003). 

A cultura humanística é uma cultura genérica, que, pela via 
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da filosofia, do ensaio, do romance, alimenta a inteligência 
geral, enfrenta as grandes interrogações humanas, estimu-
la a reflexão sobre o saber e favorece a integração pessoal 
dos conhecimentos. A cultura científica, bem diferente por 
natureza, separa as áreas do conhecimento; acarreta admi-
ráveis descobertas, teorias geniais, mas não uma reflexão 
sobre o destino humano e sobre o futuro da própria ciência 
(MORIN, 2003, p. 17). 

O pensamento complexo propõe a articulação entre cultura 
humanística e cultura científica para possibilitar a formação de “uma 
cabeça bem-feita6” (MORIN, 2003), que ao invés de acumular conhe-
cimentos, dispõe de aptidão para pensar complexo.

Conviver com a incerteza cognitiva e a incerteza histórica

A partir desta pesquisa percebo que outro desafio transdiscipli-
nar é construir ambientes de aprendizagem e de pesquisa, que possibi-
lite conviver com a incerteza cognitiva e a incerteza histórica, relatada 
pelo entrevistado E. 

De acordo com Morin (2003, p. 59) a condição humana é marca-
da pela incerteza cognitiva e pela incerteza histórica. E argumenta que,

Há três princípios de incerteza no conhecimento: o primei-
ro é cerebral: o conhecimento nunca é um reflexo do real, 
mas sempre tradução e construção, isto é, comporta risco 
de erro; o segundo é físico: o conhecimento dos fatos é sem-
pre tributário da interpretação; o terceiro é epistemológico: 
decorre da crise dos fundamentos da certeza, em filosofia 
(a partir de Nietzsche), depois em ciência (a partir de Ba-
chelard e Popper). Conhecer e pensar não é chegar a uma 
verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza.

6 A expressão “Uma cabeça bem-feita” é uma alusão e redimensionamento da formulação de 
Montaigne, que propôs como finalidade do ensino “uma cabeça bem-feita que bem cheia” 
(MORIN, 2003).
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Para Morin (2003) além da incerteza do conhecimento convive-
mos com a incerteza histórica e o inesperado, pois não é possível ter 
certezas sobre o curso da história da humanidade. Para Morin os gran-
des acontecimentos do século passado foram inesperados (Primeira 
Guerra Mundial, Revolução Soviética, queda do Muro de Berlim, co-
lapso do império soviético, dentre outros), por isso “ninguém pode 
predizer o amanhã (MORIN, 2003, p. 61)”.

Bauman (2001) analisa que o projeto da modernidade apresen-
ta-se como inadequado para enfrentar as incertezas do mundo atual, 
da modernidade líquida. Neste mesmo sentido, Sousa Santos (2000) 
compreende que o contexto de transição paradigmática pelo qual pas-
samos se arquiteta em ambiente de incertezas, complexidade e caos e 
tem ampla repercussão (nas estruturas, práticas sociais, instituições, 
ideologias, representações sociais, inteligibilidade, vida cotidiana e na 
personalidade). 

Braga, Genro e Leite (1997) argumentam que inovações se ge-
ram em contexto de incerteza paradigmática, contexto no qual, rom-
pe-se com os paradigmas tradicionais, com a racionalidade cognitivo
-instrumental, sobrepõe-se outras racionalidades, como cognitivo-a-
fetiva e, como propõe Sousa Santos (1989,1994), estético-expressiva e 
moral-prática, reconfigurando os saberes científicos, as humanidades 
e o senso comum, reconfigurando também as relações de poder.

Pensar prospectivo e comprometer-se com o presente e o futuro

No meu trabalho como professora universitária motivo os 
meus acadêmicos e orientandos no sentido de aprenderem 
a pensar de forma sistêmica, relacional, processual, e pen-
sar possibilidades, pensar prospectivo, buscar antecipar os 
fatos; aprender também a envolver-se, preocupar-se, com-
prometer-se com seriedade e responsabilidade com aquilo 
que estuda e investiga (Entrevistada U).
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Da fala da entrevistada U é possível analisar que a didática 
transdisciplinar articula-se ao pensamento prospectivo, ao pensamento 
pró-ativo. Como diria Hessel (2011) é preciso educar para ver o que se 
passa no planeta Terra, e assim indignar-se e comprometer-se com sua 
transformação. E como diria Morin (2011a) é preciso criar metamor-
foses, ou seja, ações, processos, práticas transformadoras da realidade 
com a qual nos indignamos. 

Nessa mesma perspectiva, a Declaração de Zurique (2000) inti-
tulada “Uma visão mais ampla de transdisciplinaridade” propõem que 
aos quatro pilares da educação apresentado por Delors (1998): apren-
der a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em conjunto e apren-
der a ser, que se acrescentem outros dois pilares: aprender a antecipar 
e aprender a participar. A fim de promover reflexões, e conjuntamente, 
buscar por soluções para os problemas que acometem os seres huma-
nos, a sociedade e o planeta Terra.  

Complementarmente ao exposto, apresenta-se como significati-
vo considerar a importância de se promover transformações nas orga-
nizações, nas instituições universitárias, como orienta o entrevistado 
B. Nesse mesmo sentido, a Entrevistada I propõe a discussão e a revi-
são do papel da universidade na sociedade atual, assim como o tipo de 
formação que esta oferece.

Trabalhar com metatemas e construir metapontos de vista e meta-
conceitos

As entrevistadas C e Y compreendem que para ensinar a pensar 
complexo, uma via inovadora, é religar conhecimentos e saberes em 
torno de metatemas. A entrevistada Q compreende que o estudo de 
metatemas favorece a construção de metapontos de vista, que se ex-
pressam na elaboração de metaconceitos. 

Empenho-me em auxiliar os pós-graduandos a construir 
metapontos de vista sobre o homem, a terra, a vida, a na-
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tureza e o cosmo. O que requer leituras antropológicas, 
filosóficas, poéticas, biológicas, históricas... É um esforço 
cognitivo articulador, é preciso transitar entre as áreas para 
ir além delas. Com frequência pedimos ajuda de especia-
lista para aprofundar em temas específicos, nos imbuímos 
da articulação e da busca pela totalidade (Entrevistada Q).

Morin propõe a articulação das disciplinas em torno de metate-
mas e orienta que “devemos aprender que a procura da verdade pede 
a busca e a elaboração de metapontos de vista (MORIN, 2010, p. 29)”.

Neste sentido, complementarmente aos conteúdos disciplina-
res já trabalhados nas universidades, a presente pesquisa me permitiu 
compreender a relevância do estudo e do diálogo transdisciplinar so-
bre metatemas, como: mundo, terra, vida, humanidade, arte, história, 
conhecimento, culturas adolescentes, antropolítica, antropoética, de-
mocracia, sustentabilidade, cidadania, consciência, responsabilidade 
planetária, justiça e responsabilidade social, solidariedade, pluralidade 
cultural, diversidade, globalização, cultura de paz e não-violência, di-
reitos humanos, pensamento sistêmico, transdisciplinaridade, condi-
ção humana, dentre outros.

Por meio do estudo de metatemas, em perspectiva interdisci-
plinar/ transdisciplinar, desenvolver a capacidade humana de pensar 
complexo, assim como, ampliar a percepção e a sensibilidade do sujeito 
sobre as questões humanas, sociais e ambientais. E assim impulsionar a 
relação entre teoria e prática, com consciência ampliada, comprometi-
mento, criatividade propositiva, atitude transdisciplinar, na elaboração 
e efetivação de ações transformadoras do real e do sujeito.

Pensar complexo demanda compreender o objeto de estudo 
e seus respectivos vínculos e relações, para assim, buscar captar sua 
dinâmica sistêmica-organizacional, recursiva, retroativa e não-linear. 
Neste sentido, compreende-se que as metodologias de ensino devam 
ser interativas e auto-eco-organizadoras de modo a favorecer a articu-
lação de dimensões e referências. 
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A título de exemplo, uma estratégia didática poderia ser cons-
truída por meio da utilização de mapas conceituais, da organização de 
ideias em redes, com a intenção de se criar uma visualização sistêmica, 
hologramática, recursiva, retroativa e dialógica da temática em estudo. 
A entrevistada Y narra que em suas aulas utiliza de mapas conceitu-
ais, pois: “Os mapas conceituais me auxiliam na tentativa de fundir as 
perspectivas, as dimensões em torno do metatema de estudo”.

Os mapas conceituais são representações gráficas de conheci-
mentos organizados de forma articulada, e assim, favorecem a visu-
alização dos conceitos, das interações, das dimensões e possibilita a 
percepção da dinâmica dos conhecimentos religados. 

A representação visual de ideias e de suas dinâmicas de interação 
(fluxos, recursões, retroações, circuitos) atende a finalidade didática de 
construção do conhecimento transdisciplinar. Essas representações vi-
suais são compreendidas como elaborações provisórias, incertas e vin-
culadas aos níveis de percepção da realidade, de inserção do terceiro 
incluído, que naquela elaboração foi possível articular e representar.

Considerações 
Esta apresentação teve por intuito apresentar algumas conside-

rações sobre inovações didáticas transdisciplinares identificadas nesta 
pesquisa. E finaliza a exposição ao propor uma via didática para pen-
sar e construir conhecimentos por meio de metatemas, a fim de cons-
truir metapontos de vista e metaconceitos, no intuito de promover a 
metamorfose social, individual e antropológica.
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Formação inicial de professores de 
educação física e as experiências político-

pedagógicas construídas no PIBID

Nivaldo Antônio Nogueira David1

   Introdução

Este texto tem como objetivo apresentar as experiências realiza-
das no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docên-

cia (PIBID/CAPES)2, da Faculdade de Educação Física/UFG, em 
parceria com escolas públicas da rede municipal de educação de 
Goiânia.

O projeto Pibid/FEF/UFG, desde os momentos iniciais, se es-
truturou teórica e pedagogicamente com o intuito de auxiliar na for-
mação de professores em articulação junto à educação básica. Seus 
objetivos principais se caracterizaram por: a) colaborar com a for-
mação de professores por meio de atividades docentes vinculados à 
realidade das escolas públicas; b) possibilitar aos estudantes do curso 
de licenciatura vivenciar e compreender as contradições presentes 
nas práticas dos professores na educação básica; c) instrumentalizar 
os estudantes, por meio de pesquisas amparadas pela visão crítica 
da educação, cultura e sociedade; d) implementar diferentes meto-
dologias no processo de ensino-aprendizagem visando gerar ações 
de mudanças da realidade escolar; e, e) proporcionar vivências edu-
cativas aos estudantes, por meio do trabalho coletivo a partir dos 
problemas concretos da Educação Básica. 

1. Doutor em Educação pela UFG. Professor da UFG.  ndavid@terra.com.br
2 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) implementada pela 
CAPES/2009, oferece bolsas aos estudantes e professores e auxilio financeiro para a Instituição 
de Ensino Superior, no âmbito das licenciaturas para a realização de projetos articulados com  as 
escolas públicas, nos limites da Educação Básica. 
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A metodologia de trabalho utilizada baseou-se na pesquisa-a-
ção privilegiando a estratégia da observação, questionamento parti-
cipativo e reflexão crítica acerca dos problemas existentes na escola. 
Escola esta contextualizada no cotidiano e condicionada pelos deter-
minantes histórico-sociais3 que configuram a realidade da educação 
brasileira. O trabalho parte e se desenvolve por meio das contribui-
ções dos próprios atores envolvidos no processo educacional inter
-relacionando as experiências vividas, suas práticas pedagógicas, o 
contexto do trabalho docente e as expectativas de criar alternativas 
de mudanças na escola. Todo o processo construído objetivou expli-
citar os problemas comuns da prática pedagógica presentes no cená-
rio das instituições educativas, os conflitos metodológicos existentes 
no trabalho docente – inclusive a escolha e o trato com os conteúdos, 
a estrutura do currículo superior e aos saberes científicos e culturais 
configurados em disciplinas de formação e a ação política, em face 
dos interesses e contradições determinadas pelo modelo social capi-
talista.

O trabalho coletivo como base metodológica da formação de pro-
fessores 

Com vistas a alcançar os objetivos enunciados, principalmen-
te no que se refere à ideia de compreender e mudar a realidade po-
lítica e pedagógica da prática dos professores, o projeto se orientou 
por três eixos: a) capacitar os estudantes numa leitura crítica sobre 
o currículo de licenciatura a partir das experiências pedagógicas 
desenvolvidas na escola; b) possibilitar aos estudantes a capacidade 
de observação das diferentes dimensões do cotidiano escolar numa 
perspectiva da unidade e totalidade do fenômeno sócio-educacio-
nal; e, c) construir ações compartilhadas com os professores da 
escola, por meio do trabalho coletivo e da pesquisa educacional, 

3 Na composição dos determinantes sociais, estão presentes as leis, os PCNs, os PPC, a Política 
Educacional  e o próprio sistema educacional como um todo.  
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enquanto instrumentos de interpretação e de formação pedagógica 
da docência na escola.

Fundamentado nessas pré-condições se organizou um núcleo 
de participação ativa dos sujeitos (estudantes, professores, superviso-
res, coordenação e comunidade escolar) visando assegurar, em todo 
o percurso, a metodologia do Trabalho Coletivo. O próprio processo 
de capacitação teórica dos participantes partia – premissa processual 
– das evidências da prática para transformá-los em problemas gera-
dores ou temáticas reflexivas, sob a forma de mecanismo de releitura 
crítica da realidade. Foram utilizadas, para isso, as produções teóri-
cas de viés crítico, as práticas educativas, para além das disciplinas 
de conteúdos, realizadas pelos professores das escolas envolvidas no 
projeto, entre outros. Quanto às tarefas de estudo, aprofundamentos 
e análises da realidade, entre outras funções internas do coletivo, to-
das eram divididas entre os participantes sempre resguardando, o ní-
vel de interesse pessoal, a competência reconhecida dentro do proje-
to e a disponibilidade de cada um para o desempenho de cada etapa. 
Cada etapa concluída se transformava em experiência referencial de 
planejamento, orientação e capacitação para reuniões ou seminários 
de decisão sobre o quê fazer e os tipos de desdobramentos das ações 
práticas, por parte do coletivo. 

A estratégia político-pedagógica orientadora das ações do 
trabalho coletivo tinha, como pressupostos fundante tomar a re-
alidade anunciada pela escola (ponto de partida) como o mundo 
sensível imediato, para, daí, realizar sucessivas problematizações, 
gerar novas sínteses críticas ao nível do pensamento e estabelecer 
linhas de conduta para as ações do grupo (DAVID,1998). A utiliza-
ção desta atividade formativa objetivava estabelecer uma forma de 
agir sustentada pela leitura interpretativa de totalidade do fenôme-
no social, sempre relacionando os nexos existentes na conforma-
ção do todo e suas presenças interiorizadas nas práticas docentes 
na escola. Este tipo de leitura articulada com a vida social buscava 
assegurar, aos estudantes, novos comportamentos voltados para a 
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apropriação da realidade em sua totalidade histórico-social e, ao 
mesmo tempo, estabelecer contrapontos aos processos curriculares 
de formação superior que tradicionalmente mantém o ensino dos 
conteúdos isolados e fragmentados e, sobretudo, socialmente acríti-
cos. Posição encontrada também nos modelos de investigação cien-
tífica que parcializam a realidade ou simplesmente quantificam-na 
sem as devidas análises de conjunto ou de contexto. Nesta visão 
de totalidade histórico-social da educação, o método desenvolvido 
se preocupava fundamentalmente em garantir, aos participantes, a 
possibilidade de incorporar ferramentas metodológicas de leitura 
da realidade em sentido articulado e integrado melhorando, com 
isto, na compreensão das múltiplas relações existentes entre ciência 
e cultura, escola e sociedade, modo de produção da existência e o 
trabalho criativo, as classes sociais e a ética social, entre outros as-
pectos da formação docente. 

No âmbito teórico-metodologico os pressupostos de trabalho 
foram se desenvolvendo por meio de diferentes processos de interpre-
tação da realidade educacional e social, sempre buscando favorecer 
uma melhor compreensão das rupturas e contradições existentes nos 
currículos de formação (organização, estrutura e funcionamento dos 
campos de conhecimentos e conteúdos das disciplinas) e as relações do 
trabalho docente e a questão da prática formativa na escola. 

As experiências adquiridas no processo de trabalho coletivo 
puderam comprovar que o tipo de pesquisa utilizada e as teorias que 
deram sustentação ao processo de ação-reflexiva cumpriram o seu pa-
pel, favorecendo aos participantes a superação da mera descrição do 
fenômeno sócio-educacional com explicações críticas e possibilidades 
reais de atuar no espaço da educação. Este tipo de ação investigati-
va, além de explicitar a intencionalidade da tarefa e os compromissos 
político-pedagógicos voltados para as mudanças, impunha ao próprio 
pesquisador o seu envolvimento ativo na leitura da realidade, na toma-
da de decisões e se integração do coletivo para a execução prática das 
atividades educativas na escola. Portanto, está falando de um modelo 
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de pesquisa utilizada na educação que exige a participação de todos 
nas decisões, no compartilhamento das tarefas, na estratégia da pro-
dução de conhecimentos e nas ações dos sujeitos na transformação da 
realidade objetivada.

O trabalho coletivo, como se observa, não pode ser compreen-
dido apenas como tomada de decisão (voz e voto dos participantes) 
ou possibilidade concreta dos sujeitos na execução, mas de tratar-se 
de um processo pedagógico que rompe com o ensino centrado no 
professor ou no aluno na forma de aprendizagem individualizada, 
para incorporar interações pessoais complexas provenientes das ten-
sões, conflitos, mal-estar, mediações e consensos que se evidenciam 
entre os participantes no trabalho gerando, em decorrência disto, a 
autoeducação dos sujeitos. É exatamente esta forma de experiência 
educativa, como foco de um espaço da prática pedagógica e social, 
que demonstrou oferecer uma formação mais adequada e próxima 
da unidade indissolúvel entre teoria e prática, objetividade e sub-
jetividade e entre finalidade e intencionalidade (VASQUEZ, 1986). 
As próprias mediações pedagógicas construídas em bases objetivas 
evitam que os estudantes permaneçam nos devaneios idealistas de 
certas teorias ou em propostas abstratas e sem nexos com a realida-
de, mas que almejam uma educação de qualidade para todos. Diante 
disto, pode-se afirmar que o trabalho coletivo  cria um ambiente de 
mediações e de soluções de conflitos que se integram aos processos 
formativos, fortalece a formação política dos indivíduos e o grupo, 
reproduz de modo prático os conflitos do mundo real e ensina aos 
participantes ser possível construir uma vida social mais justa e hu-
mana. 

Ao se adotar esta forma de trabalho, torna-se decisivo a es-
colha do método de pesquisa, não qualquer um, mas aquele que 
colabora com a intencionalidade das ações de compreender para 
mudar. A pesquisa-ação é um bom exemplo disto, pois forma um 
dos pilares articulados estrategicamente com o trabalho coletivo, 
no processo de formação de professores. A qualidade desta relação 
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ficou expressamente clara quando das avaliações compartilhadas e 
as auto-avaliações4 de cada um sobre suas experiências cotidianas. 
São destas avaliações que se produzem as sínteses teóricas que, por 
sua vez, fornecem os elementos-guias para a condução das ativida-
des e aproximando o pensar com o fazer, a teoria com a experimen-
tação, a decisão política do agir prático sobre uma dada realidade 
educacional.

No Pibid, a forma de planejamento, as avaliações, as defini-
ções de tarefas e as execuções das atividades sempre decorrem de 
decisões políticas e das definições pedagógicas do grupo acerca do 
que fazer na escola5. Com esta prática, ficava mais transparente a 
natureza do trabalho docente, o nível de responsabilidade dos pro-
fessores na materialização das práticas educativas e pedagógicas e o 
tipo de dependência de cada um em realizar tais atividades diante 
das injunções pelo modelo histórico-social de produção capitalista. 
Por essa razão, ao participar do processo de formação, com inter-
locução junto ao processo de escolarização, os futuros educadores 
tem modificado o seu entendimento quanto ao  propósito político 
da necessidade de mudanças, da inovação pedagógica alicerçada 
na cooperação e no valor das mediações formativas estabelecidas 
nos processos de pensar criticamente as práticas escolares visando 
a apropriação da cultura, da ciência e da necessidade  social em seu 
todo. 

4 A auto-avaliação dos participantes no projeto se pauta em refletir cada ação, cada estratégia 
utilizada e a partir dos resultados obtidos no campo de experiências pedagógicas e políticas junto 
às escolas. As auto-avaliações dos bolsistas e supervisores de campo se referencia nos seguintes 
questionamentos: 1) As atividades estão atingindo os seus objetivos? 2) O que estão indicando os 
resultados parciais no processo? 3) As atividades estão gerando formas superiores de organização 
do trabalho coletivo? 4) Que sugestões estão contribuindo para melhorar a prática? 5) Quais os 
erros metodológicos e as necessárias correções? 6) Quais procedimentos devem ser incorporados 
na nova ação? 7) Que tipo de conhecimento está se produzindo? (DAVID, 1998, p.71-72).
5 Mesmo nas  paralisações, greves dos professores, modificações do calendário escolar,  
problemas estruturais das escolas, entre outros que ocorrem na tanto na escola básica como na 
Universidade, exemplificam bem este processo de múltiplas determinações e das circunstâncias 
históricas do fenômeno social.
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Os caminhos percorridos na construção das ações. 

Uma das características do trabalho coletivo, como já dito, está 
na ideia de construir reflexões e apontar ações com o objetivo de gerar 
mudanças da realidade da educação. Não se trata de ações ou estraté-
gias focadas em si mesmas para solucionar problemas imediatos, mas 
que seja integradora do pensamento-execução onde estejam relaciona-
dos os diferentes elementos que compõem o trabalho docente junto à 
educação, educação física e sociedade com um todo. 

No primeiro tema de imersão junto à realidade da escola, deno-
minado de “Memórias da Escola e de Minha Vida Docente”6, se objeti-
vou, por meio da atividade investigativa, levantar informações acerca 
da vida das escolas envolvidas no projeto, segundo a visão dos pro-
fessores mais antigos e daqueles que ainda continuavam trabalhando 
em cada escola. Na estratégia de diálogo com os professores se buscou 
levantar as memórias vividas e os fatos importantes para cada sujeito 
em sua época de trabalho na escola, entre outros. Também, levantou 
fontes informativas externas e notícias produzidos em jornais da épo-
ca, fotos ou algum tipo de objeto/artefatos considerados relevantes na 
história de cada escola. 

Nesse processo, as temáticas iam surgindo sucessivamente de-
marcando as necessidades e interesses do Coletivo. No “Projeto Políti-
co Pedagógico da Escola e seus anúncios”7 buscou-se analisar o Projeto 
Político Pedagógico da escola com o objetivo de identificar os elemen-
tos mais importantes de sua constituição formal: o processo político, 
pedagógico e educativo da escola. A estratégia era de levantar infor-
mações documentais da escola e entrevistas com as coordenadoras 
pedagógicas procurando compreender as concepções educacionais, o 
significado do ensino, as estruturas formais internas, o modelo curri-
cular, o tipo de participação da comunidade escolar e as finalidades 
educativas preconizadas pelas escolas. Ao mesmo tempo, novo grupo 

6 Trabalho apresentado no CONPEEX – Goiânia, UFG, 2011. 
7 Trabalho apresentado no CONPEEX – UFG, Goiânia, 2011.
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iniciava os estudos acerca da “Gestão Democrática na Escola”8, tendo, 
como horizonte, levantar informações acerca da gestão educacional 
desempenhada pelos diretores e ex-diretores. Nesta atividade o ob-
jetivo era de compreender os pontos negativos, os estrangulamentos 
administrativos do sistema, a participação democrática na escola, 
mas, também, os aspectos positivos da gestão pública escolar, entre 
outros. Foram entrevistados (diálogos abertos)  todos os gestores que 
ocuparam a administração das escolas, desde o momento da sua cria-
ção. Integrando ao conjunto de ações de aproximação da realidade da 
escola buscou-se compreender, através dos ex-alunos, “Os Ex-alunos 
de voltam à Cena Escolar”9, quais foram os pontos marcantes da escola 
de seu tempo. Outro eixo tematizador de importância para os estudos 
de aproximação do campo ocorreu junto aos funcionários das escolas 
através do estudo “Dando a Voz aos Funcionários da Escola10”. Nesta 
ação, a preocupação básica era de buscar informações dos ex-funcio-
nários e daqueles que ainda estavam trabalhando de como fora a sua 
participação na vida da escola, suas alegrias no trabalho, seu papel e 
sua avaliação quanto aos trajetos da escola ao longo dos anos em que 
ali estiveram trabalhando. 

No campo específico da Educação Física, o processo de apro-
ximação iniciou-se pela temática “A Educação Física e a Docência na 
Escola”11. Neste trabalho o objetivo era de  compreender a história dos 
professores que passaram pela escola e, mesmo, daqueles que ainda 
permaneciam em atividade. Nos diálogos com os professores se procu-
rou captar os aspectos positivos, as lembranças agradáveis do trabalho 
educativo e a avaliação das propostas de trabalho educacional na esco-
la. Somando-se a isto, buscou-se também levantar as opiniões acerca 
da escola, de seu trabalho docente, do uso de metodologias e dos pon-

8 Trabalho apresentado no  CONPEEX – UFG, Goiânia, 2011.
9 A Ação  direcionada aos ex-alunos da escola (10 ex-alunos que estudaram até o ano 2000) com 
o objetivo de buscar informações sobre a vida, suas experiências positivas, formas de convivência 
educativas e o que pensavam em seu tempo de escola. Trabalho apresentado no CONPEEX – 
Goiânia, UFG, 2011.
10 Trabalho apresentado no CONPEEX, - Goiânia, UFG, 2011.
11 Trabalho apresentado no CONPEEX – Goiânia, UFG,  2012.
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tos mais importantes de sua vida na escola. A proposta desta temática 
tinha, como objetivo principal, conhecer a realidade ligando passado, 
presente e as perspectivas para o futuro da escola. A questão geradora, 
que demarcava a linha de tempo, estava centrada nas mudanças ocor-
ridas na educação física dentro das escolas desde a sua criação. 

Nos contatos com a escola outra questão significativa para se 
compreender os problemas do cotidiano educativo pressupunha a par-
ticipação dos alunos neste processo investigativo. Na captura do olhar 
dos alunos, a primeira ação desencadeada foi de pensar “A Escola e a 
Comunidade sob os Olhares dos Alunos”12. Foram produzidas imagens 
fotográficas onde os alunos indicavam os lugares (bons/ruins) da esco-
la, na vida familiar e em sua própria comunidade. Para se realizar esta 
tarefa investigativa se disponibilizou várias máquinas fotográficas para 
10 alunos com idades de 10 anos (ambos os sexos) onde foram orienta-
dos a fotografarem a escola e sua comunidade focando os lugares con-
siderados por eles como o lado bom e/ou ruim das coisas, cujo objetivo 
seria de capturar informações para as futuras discussões da comunida-
de escolar. Na atividade “Pintando minha Escola” se objetivou produzir 
informações do cotidiano educacional a partir de desenhos e pinturas 
realizados pelos alunos da pré-escola (educação infantil) e, como sub-
tema desta, desenvolveu a temática “A Minha Escola Querida”, onde 
solicitou dos alunos (pré-escola) que desenhassem o que ela é e como 
deveria ser. O resultado do trabalho com os alunos pequenos foi de 
grande utilidade para as discussões realizadas com os professores e nas 
exposições culturais dentro das escolas.

 Além das temáticas geradoras ligadas a escola se estabeleceu 
novos diálogos com a comunidade. Em “A comunidade com a Voz”, 
buscou-se extrair informações acerca do que os pais e lideranças do 
bairro pensavam acerca da escola dos seus filhos e, ao mesmo tempo, 
procurou identificar as sugestões de melhoria do ensino e avaliar a for-
ma de participação da comunidade na vida da escola. 

Após as temáticas denominadas de “aproximações do campo”, 

12  Pôster apresentado no CONPEEX, Goiânia, UFG - 2011.



554 Nivaldo Antônio Nogueira David

foram desenvolvidos estudos baseados nos interesses e necessidades 
das escolas envolvidas no projeto. Os mais significativos deles se re-
laciona às questões da educação infantil. A temática demandada pe-
los professores tinha, como objetivo, oferecer subsídios aos projetos 
pedagógicos dos professores das escolas que iniciavam o processo de 
implantação da educação infantil, incluindo-se aí, o retorno da pré-es-
cola. Tratava-se de um problema afeto não somente a área de educação 
física, mas aos demais professores da escola que estavam ligadas os 
sistema de Ciclo de Formação e Desenvolvimento Humano13, especial-
mente o Ciclo I. Foram realizadas estudos das diretrizes curriculares 
municipais e nacionais para a educação infantil e estudos focais dos 
autores pertencentes à abordagem histórico-cultural. No primeiro es-
tudo, referenciado em Henri Wallon, buscou-se compreender o sig-
nificado da afetividade dentro do desenvolvimento infantil e as suas 
contribuições no processo educativo nesta fase de aprendizado da 
criança. O segundo foco do estudo objetivou compreender o sentido 
do Jogo e a função do protagonismo da criança de 4 e 5 anos dentro do 
processo educativo dentro da educação infantil, segundo D. Elkonin. 
E, por último, o estudo se concentrou em compreender  as sensações, a 
percepção, a memória e a atenção, enquanto elementos fundantes dos 
processos de aprendizagem da criança no período pré-escolar, a partir 
dos estudos de A. Lúria. Tais estudos tiveram, como pano de fundo, 
os pressupostos de L. Vigostky, o quais resultaram em bons diálogos e 
seminários com os professores das escolas e na produção de três traba-
lhos Monográficos dos bolsistas14. 

Vale a pena destacar que grande parte das temáticas de estu-
dos se tornaram artigos científicos e/ou trabalhos monográficos em 
2011/2012/2013, as quais destacam-se: O estudo sobre as ‘Contribuições 

13 Modelo Educacional implantado pela Secretaria de Educação do Município de Goiânia a 
partir de 1998.
14 Reflexões acerca da afetividade na prática pedagógica: Contribuições de Henri Wallon para 
a educação física infantil; A perspectiva histórico-cultural de Luria e suas contribuições para 
a educação física infantil;  O papel do jogo na educação infantil e suas aproximações com a 
educação física. Pôsteres, CONPEEX. Goiânia UFG, 2011.
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do Pibid15 para a formação inicial de professores”; repensando a ques-
tão da “Saúde do escolar”16, onde, partindo de dados empíricos, se ana-
lisou os aspetos orgânicos e funcionais dos alunos da educação infantil 
nos dois Ciclos iniciais objetivando identificar os fatores biológicos que 
pudessem estar interferindo na qualidade de vida e nas aprendizagens 
dos alunos. Outra temática estudada se refere à relação entre “Educação 
Física e Esporte Escolar”17, onde se buscou compreender os conteúdos 
e as práticas do esporte na escola e sua relação com a ideologia sub-
jacente instituída por influência dos megaeventos esportivos no Brasil. 
Outro tema desenvolvido, via pesquisa-ação, se refere aos estudos sobre 
os “Jogos, brinquedos e brincadeiras”18 onde se procurou compreender 
a configuração destas atividades lúdicas a partir olhar das crianças e de 
seu modo de vida. Foram concluídos ainda dois estudos sobre os Ci-
clos de Escolarização. No primeiro, buscou compreender a estrutura e 
funcionamento dos Ciclos e o papel da educação física19 já, no segundo, 
em “Avaliar os conteúdos da educação física”20 nas diferentes formas de 
Ciclos existentes e as suas consequências para a educação física na es-
cola. A questão do corpo na escola foi objeto também de estudo cujo 
objetivo era de identificar “Quem educa o corpo de quem na escola”21, e 
revelar os diferentes tratamentos dado ao corpo pela educação física e o 
significado dado pelos demais professores da escola. No estudo sobre a 
“Ideologia presente na legislação da educação e da Educação Física22, se 

15 ARAUJO, Marcos Vinicius. Contribuições do Pibid para a formação de professores a 
experiência metodológica da FEF/UFG. FEF. 2011.
16 MACHADO, Kárita C. Saúde, Educação Física e Escola: Cenário de uma relação invisível. 
(Seminário de Aprofundamento escolar). Goiânia, FEF- 2012. 
17 Esporte escolar como fenômeno social uma abordagem crítica (Painel- ENALIC), Uberaba 
– 2013. 
18 O brinquedo e o brincar: a realidade do olhar e da prática da criança (Painel – ENALIC) 
Uberaba – 2013.
19 Os Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano e a Questão do Ensino da Educação 
Física. (Comunicação Oral- ENALIC ) Uberaba – 2013. MILHOMEM, Suzane Ribeiro. 
20 A prática da avaliação na proposta de ciclos de formação e desenvolvimento humano nas aulas 
de educação física (Painel - ENALIC) - Uberaba, 2013. 
21 A educação corporal no contexto escolar: Quem educa quem? (Painel no ENALIC) - 
UBERABA -2013.
22 Ideologia, Educação Física e Escola: os sentidos do corpo na legislação educacional 
(Comunicação Oral - ENALIC) - Uberaba, 2013.
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procurou refletir sobre as principais leis educacionais e a legislação espe-
cifica da educação física para o ensino escolar nas últimas décadas. Para 
completar está série de estudos temáticos divulgados em congressos e 
monografias de conclusão de curso, tem-se ainda os estudos acerca da 
“Cultura na escola23 que analisou, a partir das principais festas e eventos 
escolares, como tais eventos são traduzidos em formação cultural para 
os alunos, comunidade, e, inclusive, para os pibidianos. 

Outras temáticas em andamento valem a pena ser destacadas: 
“A Educação compensatória e a Formação Esportiva na escola” (Atleta 
do futuro, Escola da Inteligência, Saúde na Escola, Segundo-Tempo, 
Atleta na Escola, entre outros), onde se busca compreender as conse-
quências pedagógicas para o ensino na escola, já que são programas 
que incham o espaço da educação, reduzem o tempo dos conteúdos 
básicos e subtrem o tempo pedagógico da própria educação física na 
escola. Nas demandas de interesses coletivos se iniciou estudos sobre 
as “Teorias da Educação Física” colocando novos problemas para a prá-
tica educativa na escola e suas consequências para o ensino-crítico di-
recionado à formação humana. Nesta temática estão sendo avaliados 
as várias abordagens da educação física e os pressupostos teórico-me-
todológicos relacionados à educação escolar.  

Em síntese, as atividades apresentadas foram desenvolvidas por 
processos reflexivos, debates coletivos, críticas metodológicas o por di-
ferentes formas de avaliação interna dos grupos e, externamente, por 
meio de exposição pública nos vários congressos científicos e educa-
cionais (CONPEEX, ENALIC, CONBRACE, SBPC, PIBID, outros), 
dentro e fora da Educação Física24. No processo de planejamento das 
atividades várias dinâmicas foram utilizadas desde a organização do 
trabalho coletivo, autogestão, atividades de pesquisas executadas por 
um sujeito e/ou grupos, tudo isto, visando diversificar os papéis de 

23  Cultura e Escolarização: da cultura elaborada primeira à cultura derradeira. (Painel). 
Uberaba- ENALIC, 2013. Edielson Cantão e  Janderson Honorato Andrade 
24  O Banco de Dados se compõe de artigos, textos, livros, sites, vídeos, fotos, objetiva dar suporte 
teórico-metodológico ao grupo e servirá de memória para futuras análises deste tipo de trabalho 
formativo.
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aprendizagem científica, fortalecer o nível de responsabilidade indivi-
dual, estimular a tomada de decisões, a democratização das experiên-
cias coletivas e a formação política dos participantes do projeto. Para 
melhor visualizar os trabalhos monográficos produzidos pelos bolsis-
tas, segue quadro abaixo: 

Quadro 01 – Trabalhos Monográficos Produzidos (2011/2013)

Autor Titulo

ARAUJO, Marcos 
Vinícius de

Contribuições do Pibid para a formação de 
professores: a experiência metodológica da FEF/
UFG, FEF/UFG, 2011.

BARBOSA, Monicke 
Stephany A. Alves

Educação Corporal no Contexto Escolar: quem 
educa quem?, FEF/UFG, 2013.

BRITO, Pamella 
Gomes de

A perspectiva histórico-cultural de Lúria e suas 
contribuições para a educação física infantil.FEF/
UFG, 2011.

CANTÃO, Edielson 
de Souza

Cultura e Escolarização: da cultura primeira à 
cultura elaborada. FEF/UFG, 2013.

CARVALHO, 
Lorrayne Bruna de

Reflexões acerca da afetividade na prática 
pedagógica: contribuições de Henri Wallon para 
a educação física infantil. FEF/UFG, 2011.

CRUVINEL, Bruna 
de Paula

O papel do jogo na educação 
infantil e suas aproximações  
com a educação física. FEF/UFG, 2011.

DOMINGUES, 
Nadmilia Castro.

O Brinquedo e o Brincar: a realidade do olhar e 
da prática da criança. FEF/UFG, 2013.

FALCÃO, Paula 
Andréia de Almeida

A Formação Política de Professores através do 
Trabalho Coletivo: experiência do Pibid na FEF/
UFG. FEF/2013

MACHADO, Kárita 
Cabral

Saúde, Educação Física e Escola: cenário de uma 
relação invisível. FEF/UFG, 2012.
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MILHOMEM, 
Suzane Ribeiro

Os ciclos de formação e desenvolvimento humano 
e a realidade da educação física na escola pública. 
FEF/UFG, 2013.

PACHECO, Raquel  
Bernardes

A Prática da Avaliação na Proposta de Ciclos de 
Formação e Desenvolvimento Humano nas aulas 
de educação Física. FEF/UFG, 2013.

QUEIROZ, Jehnny 
Kellen Vargas Batista

Diálogos e reflexões sobre as práticas dos 
professores do ensino fundamental: o trabalho 
coletivo na construção da realidade escolar. FEF/
UFG, 2011.

ROCHA JUNIOR, 
Anário Dornelles

Ideologia, Educação Física e Escola – os sentidos 
do corpo na legislação educacional. FEF/UFG, 
2013.

SILVA, Genivaldo 
Antonio da

Esporte Escolar e suas implicações para o contexto 
formativo da escola. FEF/UFG, 2013.

XAVIER, Johnnys 
Fleuri

Educação Física e a Docência na Escola. FEF/
UFG, 2012.

Reflexões e perspectivas acerca do trabalho coletivo.
 
Toda a experiência do trabalho coletivo, nos seus diferentes mo-

mentos e dinâmicas desenvolvidas, sempre procurou proporcionar aos 
estudantes da licenciatura em Educação Física, uma formação política 
e pedagógica enquanto foco estruturante da formação de professores. 
Se a opção política, de um lado, se referenciava no uso de teorias e 
metodologias que fossem capazes de ampliar a visão crítica acerca da 
realidade histórico-cultural, do outro, o pedagógico, objetivava estabe-
lecer o confronto da formação docente com o mundo do trabalho e as 
práticas decorrentes dele nas escolas. Esses eixos articuladores foram, 
portanto, a base da unidade metodológica de leitura e intervenção do 
trabalho de formação implementada por meio de mediadores críticos, 
em busca da práxis docente dentro do Pibid. 

No campo da Educação Física, as reflexões, as análises, como 
as proposições práticas se apoiaram em parâmetros do conhecimento 
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científico e cultural da área e nas contradições e conflitos produzidos 
pelas práticas educativas e pedagógicas dos professores ligados as ques-
tões da Cultura Corporal25 na e fora da escola. Esses pressupostos teó-
ricos e metodológicos partem da premissa da indissociabilidade entre 
os aspectos orgânico e cultural do homem, o fazer e o pensar, a teoria e 
a prática, portanto, de elementos constitutivos de uma mesma realida-
de da experiência material e simbólica humana. Formar o ser humano, 
nesta direção, significava oferecer aos estudantes as condições neces-
sárias para que apropriassem da cultura produzida e elaborada social-
mente pela humanidade, na escola. Portanto, está se referindo a uma 
atividade acadêmica que ultrapassa os limites da sociabilização para 
ser tornar ação-política transformadora e de uma formação educativa 
para uma prática-pedagógica crítica que, agregada ao projeto curri-
cular de formação de professores no ensino superior, pode colaborar 
com a formação de sujeito mais conscientes de seu trabalho na socie-
dade. Trata-se de uma proposta de formação que intencionalmente se 
distancia dos conhecidos estágios curriculares obrigatórios que ainda 
se mantém enraizados nas atividades ritualísticas da regência de aulas. 
Avança também quando se refere às práticas docentes com envolvi-
mento da pesquisa e da produção de conhecimentos sobre a escola, 
pois sua ênfase se respalda nos anseios da comunidade e no projeto pe-
dagógico da escola. A distinção desta ação formativa se dá pela manei-
ra de instrumentalização conceitual baseada na reflexão-crítica, modi-
ficando, substancialmente, a velha relação dual teoria-prática, já que se 
trata de pares da mesma unidade formativa da consciência humana. 

Como se observa, são estes aspectos metodológicos do tra-
balho participativo que vão dar o tom na formação política e qua-
lificar as ações pedagógicas na formação inicial e continuada de 
professores, nos diferentes momentos do processo de intervenção 
educativa. Apreender junto com os demais sujeitos amplia-se a vi-
são de mundo sobre a forma de compreender e agir na realidade 

25 Conceitualização defendida por um Coletivo de Autores da educação física na obra  
Metodologia de Ensino da Educação Física, Cortez, 1992.E
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e o sentido, ou a intencionalidade, do que deve ser construído no 
processo de transformação. São estas formas de apropriações teóri-
co-conceituais que formarão também os novos intelectuais capazes 
de repensar criticamente a educação escolar e, consequentemente, 
uma outra forma de sociedade. Quando se evidencia os problemas 
e as contradições do sistema educacional num determinado contex-
to social, saem daí os tipos de aprendizagens necessárias e as novas 
possibilidades de mudanças da vida social, e, consequentemente, 
se superam as questões da democracia interna, dos parâmetros de 
legitimidade e de coerência com o campo científico e pedagógico, 
para se transformar tudo isso em ação política. Daí a importância 
desses conteúdos no âmbito da educação e da vida escolas, e da pes-
quisa-ação que, além de buscar informações, auxiliar na sistemati-
zação dos dados e instrumentalizar as análises e reflexões críticas, 
colabora com os futuros professores na decisão sobre esta ou aquela 
metodologia em suas práticas educacionais para a  transformação 
da realidade em que vivem.  

O próprio planejamento das atividades ao partir das necessida-
des indicadas pela comunidade educacional (sem esquemas pré-con-
cebidos ou ações idealizadas)26, decorre de sucessivas sistematizações 
para, depois, se constituírem em conteúdo de capacitação e de ação 
direta na realidade. Na primeira situação, temos a apropriação de te-
orias que auxiliam nas problematizações e análises de reconstrução 
da realidade, já na segunda, se constrói as ações práticas com vistas à 
mudanças. Nessa relação dialética entre conhecimento e ação, somada 
as condições adequadas ao coletivo para decidir de forma consciente, 
se estabelece  o quê, como fazer e para onde se quer chegar. Portanto, 
participar efetivamente é uma das condições fundamentais para a for-
mação da consciência solidária, ética e coresponsável no planejamen-
to, definições e execução das ações na escola, sendo a prática docente 

26 No projeto, ainda que não se opte em indicar prováveis soluções junto aos professores 
das escolas, isto não significa desconhecer os fenômenos, menosprezar a teoria ou ocultar os 
conhecimentos historicamente produzidos acerca da educação, da escola e da relação entre escola 
e sociedade, mas compreender que a mudança deve envolver seus principais atores. 
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a força essencial no contexto de mudanças. As experiências demons-
traram que escolas do mesmo sistema público municipal de educação, 
apresentam situações-problemas iguais, mas, na prática, boa parte in-
dicavam soluções, orientações e procedimentos distintos, razão pela 
qual o coletivo deveria se ajustar às condições objetivas de cada escola, 
aos interesses e  motivações da comunidade escolar e, especialmente, 
nos tipos de motivações dos professores no sentido de mudanças da 
realidade de sua escola.  

  No que se refere aos diagnósticos, toda ênfase recaia nos pro-
blemas de cada escola e nos interesses (imediatos) dos professores, a 
orientação seguia os seguintes questionamentos reflexivos: 1) as temá-
ticas geradoras – analisadas, refletidas e aprofundadas – refletem as 
necessidades do coletivo e revelam a essência do problema colocado?; 
2) as ações a serem executadas respeitam as capacidades e/ou domínio 
do conhecimento de cada sujeito articuladas à responsabilidade do co-
letivo?; 3) o tempo disponível para a execução das tarefas, os diagnós-
ticos e as novas ações de pesquisas são definidas no grupo em função 
das novas necessidades colocadas? (DAVID, 1998).

No âmbito do desenvolvimento da pesquisa-ação as atividades 
se iniciavam pelas observações e problematizações, pelo processa-
mento das informações, pela experimentação e por novas avaliações. 
(THIOLLENT, 1985). Já nos processos teórico-reflexivos as referên-
cias utilizadas (artigos, textos, monografias, literatura histórico-critica, 
outros) visavam dar suporte às decisões coletivas e a construção das 
ações pedagógicas junto às escolas. 

 
Novos rumos para a formação de professores...

Duas questões se colocam hoje para reflexões e aprofundamen-
tos do projeto Pibid/FEF: 1) existe capacitação formativa dos acadêmi-
cos que levam em conta os processos de participação coletiva e tomada 
de decisão política? (DEMO, 2000); 2) o atual modelo de trabalho pre-
para criticamente os estudantes em metodologias de ensino objetivada 
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a formar um novo sujeito social e uma práxis transformadora da rea-
lidade? 

Torna-se muito difícil responder tais questões ou mensurar as 
atividades pedagógicas quanto a sua eficiência para mudar alguma re-
alidade em curto prazo, todavia e sem medo de errar, pode-se afirmar 
que a nova leitura da realidade e a intervenção concreta na escola pro-
duziram avanços significativos no processo de formação e conscienti-
zação sobre o trabalho docente, por parte dos estudantes. A cada mo-
mento, durante as atividades, se evidenciava que um currículo de for-
mação de professores não se resume a uma grade de conhecimentos, 
uma relação ordenada de conteúdos ou de métodos centrado nas com-
petências dos professores para dar respostas imediatas aos interesses 
e dificuldades dos alunos da escola, mas que se tratava de um espaço 
de conflito, de contradições e de lutas de interesses (muitas das vezes 
ocultados), demarcando os campos científicos, as disputas de  poder 
e as contradições de classes sociais reproduzidas no ambiente escolar. 

Durante as atividades se constatou que cada escola possuía ca-
racterísticas inerentes e circunscritas ao contexto social onde materia-
lizava a política e sua pedagogia educativa, o mesmo também ocorren-
do quanto ao curso de formação de professores, seja por desconexão 
dos conteúdos, seja por distanciamento da realidade da vida escolar. 
Por isso, não bastava avaliar os conteúdos das disciplinas, os méto-
dos de ensino, a organização do trabalho docente dentro do currículo 
da Universidade, mas atentar-se para o tipo de relação educativa está 
operando a educação em função dos interesses histórico-culturais da 
sociedade que está aí.

No âmbito da prática dos professores na Educação Física esco-
lar, ficou claro nos depoimentos coletivos e relatórios semestrais, que 
houve mudanças substanciais na apropriação de novos conceitos, no 
domínio de certas teorias educacionais e nas ações político-pedagógi-
cas relacionadas à melhoria das práticas educativas diárias. Em face das 
experiências adquiridas, os estudantes modificaram significativamente 
a forma de observar a realidade da educação manipulando novos ins-
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trumentos de pesquisa e ferramentas teórico-metodológicas ligadas ao 
pensamento crítico em educação. Ação que tem colaborado na defini-
ção mais consciente dos estudantes quanto ao papel social do trabalho 
na educação. A prova disto pode-se também verificar nos processos 
auto-avaliativos, nas produções acadêmicas (monografias e artigos) e 
nas práticas tematizadoras junto aos professores que estão amplamen-
te registradas em suas passagens pelo projeto. Outro fator que cabe 
destaque, foi que os estudantes ampliaram a visão acerca do trabalho 
docente e das razões da precariedade do trabalho dos professores no 
acelerado processo de intensificação e desgastes da atividade docente 
nas escolas, inclusive, percebendo que a alienação do trabalho não é 
uma questão específica dos professores, mas de um contexto maior 
que envolve a formação para o trabalho e a própria descaracterização 
do trabalho (valor produtivo e moral) no sistema capitalista.

 Pode-se dizer que várias foram as oportunidades proporciona-
das aos estudantes na aprendizagem política, na capacitação das ativi-
dades pedagógicas específicas, na formação intelectual, na produção 
de conhecimentos científicos (trabalhos monográficos e artigos cientí-
ficos) e nas vivências do trabalho coletivo, colaborando decisivamente 
para uma ampliação da consciência crítica. A nova leitura da realidade 
da educação, da escola e sociedade e da formação dos futuros profes-
sores de educação física, colaborou definitivamente para que os parti-
cipantes a perceberem a necessidade da relação entre o ensino superior 
e educação básica, mas de uma formação política e dos conteúdos cul-
turais podem ajudar a compreender as lutas econômicas e sociais mais 
amplas. 

Paulo Freire (2007) adverte que nem todas as convicções e ver-
dades fazem do ato pedagógico um núcleo de comportamentos capaz 
de fortalecer uma formação para a autonomia, em face dos desafios e 
as contradições da vida social no sentido de sua superação, por isso, 
sem a necessária formação política, os aspectos educativos e as suas 
articulações presentes na ação pedagógica se tornam acrítica e inútil 
socialmente. Para superar esta visão míope, as práticas pedagógicas 
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não podem se limitar ao simples ato pedagógico, ou aos “muros” da 
escola, pois esta forma de olhar produzirá consequências diretas e ne-
gativas na vida das pessoas, na educação e na sociedade. 

Para concluir, qualquer projeto de formação superior deve, aci-
ma de tudo, objetivar a formação da consciência dos futuros professo-
res com conteúdos (políticos, científicos, culturais, técnicos, estéticos 
e os valores morais) profundamente  integrados aos interesses da so-
ciedade, mas sem esquecer da valorização real do trabalho dos pro-
fessores, por parte do Estado, caso contrário, pouco se fará  por uma 
educação de qualidade para todos. 
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O “acontecimento” PIBID desde o 
lugar de onde falamos: o curso de 

Licenciatura em Filosofia

Carmelita Brito de Freitas Felício1

Aos estudantes bolsistas do PIBID-Filosofia/UFG

Introdução

O que significa dizer que o Pibid é um acontecimento no âmbito 
do curso de Licenciatura em Filosofia? Eis a primeira questão 

com a qual precisamos nos ocupar na perspectiva de demarcar o lugar 
do qual falamos. Por acontecimento entendamos a irrupção de uma 
“singularidade histórica” (FOUCAULT, 2003) que nos situa na dimen-
são da história da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de 
Goiás que, no ano de 2013, completou 50 anos. Tentemos apreender 
esse acontecimento como algo que não se passou, mas continua a nos 
atravessar, pois “um acontecimento não existe fora das suas efetuações. 
Mas também não se esgota nelas, não ‘está’ apenas no seu existir atual” 
(DIAS, 1995, p. 89).  O acontecimento é um devir, um movimento in-
finito, ao mesmo tempo sempre já-aí e ainda-não, ou seja, corresponde 
ao estado de transformação das coisas.  

Não é fácil captar um acontecimento, porque não se trata de 
determinar um início ou um fim para o que nos acontece; trata-se, isso 
sim, de localizar nos acontecimentos a potência que arrasta as coisas 
para aquilo que elas ainda não são. Diz Deleuze:

O brilho, o esplendor do acontecimento, é o sentido. O 
acontecimento não é o que acontece (acidente), ele é no que 

1 1. Mestre em Filosofia Política pela UFG. Professora da Faculdade de Filosofia / UFG. carmelaf@
terra.com.br
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acontece o puro expresso que nos dá sinal e nos espera [...]. 
Tornar-se digno daquilo que nos ocorre, por conseguinte, 
querer e capturar o acontecimento, tornar-se o filho de seus 
próprios acontecimentos [...] e não mais de suas obras, pois 
a própria obra não é produzida senão pelo filho do aconte-
cimento (2003, p. 152). 

Trata-se, por conseguinte, de situar o acontecimento de uma 
dupla perspectiva: pô-lo à prova, porque ele é o que deve ser compre-
endido. Mas como ele é, também, “um além do que somos, um além 
do que acontece, mas presente no que acontece [ele] é a força que nos 
move para uma ação [...]. Nada está dado ou definido; tudo está por 
se fazer, construir e criar” (SALES, 2012, p. 101; 119). É, pois, a partir 
de uma experiência, que se pode fazer a valoração das possibilidades 
mesmas do sentido-acontecimento. Eis aí colocado o nosso objetivo 
neste trabalho.

Sob o signo do novo, a aparição do Pibid possibilitou a aber-
tura de um espaço para repensar os princípios que norteiam a matriz 
curricular do curso de licenciatura em Filosofia da UFG, na perspec-
tiva de sintonizá-los com as demandas advindas da obrigatoriedade 
do ensino de filosofia no nível médio.2 Desse modo, todos os nossos 
esforços estão concentrados nessa meta, qual seja, construir um proje-
to pedagógico de curso no qual ensino e pesquisa sejam considerados 
“pilares” da formação inicial de licenciandos em filosofia, atividades 
indissociáveis e fundamentais para a elaboração da prática docente. 
Bem o sabemos que as duas modalidades de curso – bacharelado e 
licenciatura - são atravessadas historicamente por uma dicotomia que, 
de forma equivocada, mas insistente, promoveu uma separação entre 
ensino e pesquisa. E preciso, então - e é isso que vimos fazendo -, se 
opor à lógica que permeia os cursos superiores de Filosofia que, com 
honrosas exceções, “não cultivam os espíritos com vocação de educa-

2 Lei nº 11.684 de 02 de junho de 2008. Altera o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a 
Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do Ensino Médio.
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dor e desestimulam a dimensão educacional da filosofia” (GALLO e 
KOHAN, 2000, p. 181). A nosso ver, a atitude dogmática que procura 
desqualificar essa dimensão é algo da ordem do patético.

O acontecimento Pibid abriu portas para que a licenciatura 
ganhasse também, entre nós, mais visibilidade e mais vitalidade, ao 
despertar a atenção e o interesse do estudante que chega à Universida-
de e ainda não decidiu se vai cursar o bacharelado ou a licenciatura.3            
Desse modo, como já afirmamos em outro trabalho,

a Faculdade de Filosofia da UFG, ao participar de um pro-
grama com as feições do Pibid, abre um espaço à investi-
gação filosófica acerca do ensinar e aprender filosofia no 
Ensino Médio e, com isso, o ensino de filosofia como tema 
de pesquisa filosófica começa a ganhar entre nós um esta-
tuto tão filosófico quanto qualquer outro  (FELÍCIO, 2012, 
p. 18). 

Pensar a experiência 

A interdisciplinaridade em questão

Um dos objetivos do Pibid é o de proporcionar “aos futuros pro-
fessores a 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-apren-
dizagem” (Cf. Edital CAPES/DEB n. 02/2009-PIBID, p. 3; os itálicos 
são nossos). Ressalte-se que os demais objetivos elencados no mesmo 
edital estão estreitamente relacionados com uma preocupação que é 
também nossa, qual seja, a adoção de práticas de ensino que não se 
limitem a resguardar a filosofia na organização curricular do ensino 
médio apenas para cumprir uma obrigatoriedade. Antes, o que nos 
mobiliza é fazer da nossa prática um lugar de experimentações à luz do 

3 Em 2010, quando iniciamos a execução do subprojeto de Filosofia, contávamos com dez 
bolsistas. Hoje, são vinte e quatro estudantes integrados ao programa.  
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princípio segundo o qual a investigação é imanente ao exercício da do-
cência em filosofia. Do mesmo modo, as práticas de ensino combina-
das com as condições adequadas para estudos e pesquisas são funda-
mentais para viabilizar o projeto de uma educação de qualidade para 
todos em face da massificação do ensino médio. Esse é um problema 
que nos confronta com duas exigências: assumir uma posição política 
comprometida com a construção do projeto de melhoria da qualidade 
do ensino na educação básica; enfrentar o desafio didático de ensinar 
ou tornar acessível um saber especializado - a Filosofia - para um pú-
blico tão vasto; e, ainda, a criação de metodologias de ensino para dar 
conta das exigências teórico-epistemológicas da disciplina de filosofia. 
Nesse sentido, 

Quanto maior é a distância entre o ponto de partida cultural 
do aluno e as exigências inerentes ao saber filosófico, maior 
é a importância dos procedimentos didáticos, o que signi-
fica dizer a importância do trabalho docente. Diante de um 
estudante que não possui as qualificações requeridas para a 
apropriação do saber filosófico, compete ao professor pro-
duzir mediações pedagógicas capazes de reduzir a distância 
entre o precário universo cultural do aluno de nível médio e 
as exigências da reflexão filosófica (RODRIGO, 2007, p.42). 

Assim, ao longo de nosso percurso no Pibid, ocupamo-nos com 
a problematização dos pressupostos das metodologias que se consti-
tuíram no que poderia ser chamado de “lugares-comuns” no ensino 
da filosofia. Ao passar em revista esses “lugares comuns”, na esteira do 
que propõem Gallo e Kohan (2000)4, localizamos os prós e contras das 
formas dominantes que adquire o ensino da disciplina no nível médio 
brasileiro, bem como os limites e possibilidades de como levar a filoso-

4 Esses autores apontam três modelos: um ensino baseado na história da filosofia; um ensino 
baseado em problemas filosóficos; e um ensino de habilidades cognitivas e/ou atitudes filosóficas. 
Segundo os partidários desta última perspectiva que remonta a Kant,“não se pode ensinar 
filosofia; apenas se pode ensinar a filosofar, entendido como o desenvolvimento de um conjunto 
determinado de habilidades de pensar e julgar” (GALLO e KOHAN, 2000, p. 179).
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fia às salas de aula, orientados por uma reflexão prévia sobre os “quês” 
e os “para quê” da prática educacional da filosofia. É nesse contexto 
que se insere aqui uma análise focada nos limites e possibilidades de 
uma metodologia de caráter interdisciplinar. 

Se “a filosofia não só não tem de temer nenhum ‘contágio’ pela 
lógica de outras disciplinas como mostra a especificidade da sua his-
tória e de seus modelos argumentativos, justamente quando posta em 
contato com elas” (NOBRE e TERRA, 2007, p. 101), resta saber em 
que bases essa intermediação pode ser feita, por exemplo, quando o 
filósofo procura servir de mediador do debate entre duas ou mais dis-
ciplinas. É evidente que o filósofo não conhece duas ou mais discipli-
nas das ciências humanas, das ciências naturais ou das artes rigorosa-
mente como o especialista as conhece. Apenas de maneira limitada ele 
pode traduzir os objetos de estudo de outras disciplinas no nível de 
seus fundamentos e de seus pressupostos. O problema que se coloca 
é: como fazer um movimento em direção às outras disciplinas, num 
exercício filosófico que possibilite travar diálogos com professores e 
alunos sobre as possíveis conjugações e convergências de temas e pro-
blemas específicos de cada uma das disciplinas?5 Indo mais além, há 
de se interrogar sobre as dificuldades de transposição dos discursos 
portadores de propostas interdisciplinares para o campo das práticas, 
uma vez que uma metodologia interdisciplinar esbarra em problemas 
básicos, como, por exemplo, a formação estanque dos próprios profes-
sores, que precisam vencer barreiras conceituais para compreender a 
relação de sua especialidade com as demais áreas do saber. 

Por isso mesmo, há de se retornar à ideia mesma que se encontra 
por traz da questão da interdisciplinaridade: a disciplina. A disciplina, 

5 Sobre as possíveis articulações entre a filosofia e a história, por exemplo, e como o professor 
de filosofia poderia colaborar com o professor de história, Ricardo Terra propõe o seguinte: “o 
professor de filosofia poderia trabalhar um texto como “Educação após Auschwitz”, de Theodor 
W. Adorno, articulando suas aulas com as do professor de história. Logo em seguida, poderia 
pensar a criação da Organização das Nações Unidas e sua Carta de Princípios, juntamente 
com uma discussão sobre direitos humanos, em que pensadores da filosofia moderna seriam 
essenciais, como John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. A apresentação da 
Revolução Francesa e das revoluções do século XIX poderia ser acompanhada por textos de Karl 
Marx com o professor de filosofia” (NOBRE; TERRA, 2007, p. 98). 
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como bem o sabemos, refere-se ao mesmo tempo a “saber” e “ordem”. 
É uma maneira, como lembra Feitosa (2004, p. 95), “de organizar e 
delimitar um território de trabalho, de concentrar a pesquisa e as ex-
periências dentro de um único ângulo de visão...”. Quais seriam, pois, 
as condições de possibilidade de práticas interdisciplinares em uma 
estrutura institucional assentada no modelo disciplinar? Os discursos 
contra a interdisciplinaridade afirmam que “a prática interdisciplinar 
tende a reafirmar o poder da disciplina” (FEITOSA, 2004, p. 96), com 
o argumento de que o projeto de interdisciplinaridade, tal como tem 
sido pensado, apresenta uma retórica de restauração de uma visão de 
conjunto, de uma totalidade.

Nas condições atuais, porém, como lembra Adorno (2006, p. 57), 
“não há uma comunicação direta entre o trabalho nas ciências parti-
culares e a filosofia, [embora] isto não significa que inexistem relações 
entre ambas”. Certamente, o grande progresso das ciências a partir do 
século 18, seguido pelo desenvolvimento acelerado da técnica levou à 
especialização cada vez maior do saber. Estamos cientes de que, 

a busca da interdisciplinaridade é uma reação a uma cons-
tatação epocal: vivemos num mundo de fragmentação, de 
saberes desconectados. Na universidade o quadro é de su-
perespecialização nas disciplinas, de reducionismo e isola-
cionismo, a ponto dos pesquisadores não conseguirem mais 
se comunicar entre colegas da mesma área, que dirá de áreas 
diferentes... Espera-se da prática interdisciplinar a supera-
ção desse quadro de superespecialização e de fragmentação 
das disciplinas. Os cientistas, tanto das áreas de humanas 
como exatas, esperam que a filosofia os ajude a reverter esse 
quadro no seio da universidade (FEITOSA, 2004, p. 89).

Não somente os cientistas, mas o próprio Ministério da Educa-
ção espera que a filosofia ajude a consolidar a prática interdisciplinar 
desde o Ensino Médio, como fica claro nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, na parte relativa aos conhecimentos de filosofia. 
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Referimo-nos sempre ao espírito de uma legislação que des-
tina um papel primordial para a Filosofia no Ensino Médio. 
Isso fica mais claro quando apontamos o foco para a in-
terdisciplinaridade, proposta como eixo estruturante a ser 
privilegiado em toda formação curricular e o modo como 
devem ser tratados os conhecimentos filosóficos, conforme 
indicado expressamente na Resolução 03/98k, a saber, no § 
2, alínea b do Artigo 10 – “As propostas pedagógicas das es-
colas deverão assegurar tratamento interdisciplinar e contex-
tualizado para os conhecimentos de filosofia” (2000, p. 45-46; 
itálicos do original). 

Diante desse quadro de dificuldades, para não dizer, de impasse, 
o que fazer? Como encarar o fato de a filosofia estar sendo convocada 
para recuperar a unidade perdida dos saberes fragmentados, disper-
sos e compartimentalizados? Uma de nossas hipóteses de trabalho é a 
ideia de que reconstituir a totalidade não é defensável. “Nós não temos 
que totalizar o que apenas se totaliza do lado do poder e que só poderí-
amos totalizar restaurando formas representativas de centralismo e de 
hierarquia” (DELEUZE, 1993, p. 74). Assim, a crítica à fragmentação 
dos saberes deveria, portanto, ser feita não como busca de organicida-
de ou de desejo de reconstituição da totalidade, mas em nome de um 
respeito à complexidade, à multiplicidade e à pluralidade intrínseca à 
realidade. Trata-se muito mais de uma atitude do que uma tarefa de 
uma disciplina específica. 

Em nosso percurso, fizemos várias experimentações (nem 
sempre bem sucedidas), na tentativa de ocupar o espaço aberto pela 
possibilidade da cooperação interdisciplinar e, assim, tornar possível 
o encontro e o diálogo com professores de outras disciplinas. Concor-
dando com Olga Pombo, 

só há interdisciplinaridade se somos capazes de partilhar o 
nosso pequeno domínio do saber, se temos a coragem ne-
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cessária para abandonar o conforto da nossa linguagem téc-
nica e para nos aventurarmos num domínio que é de todos 
e de que ninguém é proprietário exclusivo. Não se trata de 
defender que, com a interdisciplinaridade, se alcançaria um 
forma de anular o poder que todo saber implica [...], mas de 
acreditar na possibilidade de partilhar o poder que se tem, 
ou melhor de desejar partilhá-lo. Como? Desocultando o 
saber que lhe corresponde, explicitando-o, tornando-o dis-
cursivo, discutindo-o (2004, p. 16). 

Não encontramos, porém, esse desejo de partilha na escola 
parceira, campo de nossa atuação no Pibid.6 De fato, a interdisci-
plinaridade como proposta de organização curricular aponta para 
a resistência de professores em inovar suas práticas de ensino, em-
bora uma boa parte considere que elas são desejáveis. Soma-se a 
isso as debilidades da formação docente e, sobretudo, a cristali-
zação de uma burocracia escolar que impede ou dificulta a parti-
cipação de professores em experiências metodológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar, como propõe o 
Pibid. O fato é que, “há um hiato entre a aceitação discursiva des-
se ideal e sua não concretização em práticas pedagógicas” (CAR-
VALHO, 2013, p. 119). 

Como se pode ver, o problema da interdisciplinaridade merece 
ser pensado com mais acuidade. É mesmo essencial repensar a forma-
ção de professores de filosofia no quadro de fragmentação e especia-
lização dos saberes; mais essencial, porém, é interrogar a que será que 
se destina o valor formativo da experiência escolar, sob as condições 
culturais de nossa época. Questões urgentes sobre as quais a filoso-
fia pode contribuir para o debate, mesmo porque, como bem lembra 
Adorno (2006, p. 53), “a filosofia só faz jus a si mesma quando é mais 
do que uma disciplina específica”.

6 Referimo-nos ao Colégio Estadual Pré-Universitário, escola parceira do Pibid-Filosofia/UFG 
no período de 2010 a 2012.
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Intermezzo: a iniciação à docência à luz das condições culturais 
de nossa época 

Iniciemos com a resposta dada por Foucault quando inquirido 
sobre a atualidade da filosofia: “creio que existe um certo tipo de ativi-
dades ‘filosóficas’ em domínios determinados, que consistem, em geral, 
em diagnosticar o presente de uma cultura; é esta a verdadeira função que 
podem ter hoje os indivíduos a quem chamamos de filósofos” (2003, p. 
258; os grifos são nossos). Certamente, uma das funções dos indivíduos 
que estão sendo formados para habitar o espaço escolar, na condição de 
professores de filosofia, seria primeiramente essa: aprender a identificar 
os modos de funcionamento, as condições e as práticas que caracterizam 
a cultura escolar, para estabelecer uma relação com a escola que não seja 
de mera adesão7. Para Foucault, uma característica mobilizadora da filo-
sofia e a tarefa filosófica essencial no presente são:

[...] combater nossas familiaridades, não para mostrar que 
somos estranhos em nosso próprio país, mas para mostrar 
quanto nosso próprio país nos é estranho e quanto tudo 
aquilo que nos cerca e que tem a aparência de uma paisa-
gem aceitável é, de fato, resultado de uma série de lutas, de 
conflitos, de dominações, de postulados etc (2003, p. 261). 

Quanto à tarefa filosófica essencial,

jamais consentir em estar inteiramente confortável em nos-
sas próprias evidências. Jamais deixá-las dormir, mas tam-
bém não crer que um fato novo basta para revertê-las [...] 
lembrarmos que, para lhes conferir a indispensável mobili-
dade, é preciso olhar longe mas também muito perto e em 
torno de si (FOUCAULT, 2003, p. 259). 

Retenhamos essas palavras: “olhar longe...”. No nosso contexto 

7 “O olhar que diagnostica não é o que simplesmente acata.” (MUCHAIL, 2005, s. p).  
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significa indicar as pistas que seguimos em nosso percurso no Pibid, 
buscando amparo em investigações – como, por exemplo, aquelas que 
conduziram Foucault para outros tempos e lugares, à Grécia e à Roma 
antigas, à história inicial da filosofia -, que pudessem nos ajudar a discer-
nir as particularidades do nosso próprio lugar. Foi assim que pudemos 
lançar o olhar para o que está próximo de nós, para nos predispor a fazer 
de nossa própria prática um lugar de transformações e de superação de 
nossas desesperanças. “Olhar em torno de si” e se por à escuta.

Primeiro, porque escutar o que dizem os filósofos ensina-nos, 
na mesma medida em que aprendemos com eles, quão pou-
co sabemos, e nos preserva, saudavelmente, da ingenuidade 
de querer fazer filosofia hoje como se fôssemos os primeiros. 
Mais ainda, a leitura atenta das filosofias é indispensável por-
que, não só curiosidade nem só erudição, dota-nos, precisa-
mente, de um olhar recuado que propicia melhor visão do 
nosso próprio presente (MUCHAIL, 2005, s.p.). 

Pensar, pois, a atividade docente nas instituições escolares de nosso 
tempo passa pela compreensão de que a cultura escolar reflete as condi-
ções mais gerais da cultura em nossa época, o que requer considerar - en-
tre muitos outros fatores que, por falta de espaço, não podem ser tratados 
aqui -, o impacto na instituição escolar do progressivo esvanecimento do 
sentido de formação. Quando a educação se deixa dominar pelos impe-
rativos da técnica, a figura do educador tende a se apagar para dar lugar 
à figura de um simples agente de transmissão de conhecimentos. Ocorre 
que, “o conhecimento como tal não pode se isolar da formação do Sujeito, 
[pois] o próprio conhecimento, como acesso à cultura, possui dimensão 
ética, dimensão política, dimensão estética” (LEFORT, 1999, p. 219). 

Essas dimensões do processo de formação, com efeito, cederam 
lugar aos discursos e práticas pedagógicas que, ao proclamarem como 
ideal educativo o desenvolvimento de “competências e habilidades”, 
ou à formação escolar como um investimento em “capital humano”, 
ilustram as transformações operadas no campo das políticas educa-
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cionais, na adoção de reformas pedagógicas e nos meios e recursos a 
partir dos quais se pensam, orientam e avaliam as práticas educativas. 
À luz desse diagnóstico (sombrio), caberia trazer uma pergunta feita 
por Hannah Arendt no contexto de suas reflexões sobre as vicissitudes 
do conceito de política no século XX. Trata-se de uma interrogação 
que revela a perplexidade da pensadora: “tem a política ainda algum 
sentido?” (ARENDT, 1998)8. Essa pergunta, transposta para o campo 
da educação, poderia ser formulada assim: “a experiência escolar ainda 
tem algum sentido?”9 É a radicalidade da questão que nos inspira a 
transpô-la para o âmbito específico da experiência escolar, 

em oposição a um processo de crescente submissão da edu-
cação escolar à lógica instrumental que reduz o ideal de 
uma formação educacional ao de uma funcionalidade em 
termos de conformação social. Um processo que, à força 
de tentar imprimir à escola toda sorte de finalidades extrín-
secas, dela parece retirar qualquer sentido intrínseco (CAR-
VALHO, 2013, p. 103; itálicos do original). 

Ocorre que, com efeito, há um empobrecimento da experi-
ência escolar, para falar com Walter Benjamin (1985). Inúmeros 
são os dispositivos10 que tentam nos expropriar dela, entretanto, 

8 A questão objetiva que leva Arendt a formular a pergunta nesses termos é o preconceito do 
mundo moderno em relação à política; é a convicção generalizada de que à política – e não 
à sua ausência – se devem as trágicas experiências do totalitarismo, da ameaça nuclear e da 
desertificação de um mundo cuja durabilidade é posta em risco pela ascensão da produção e do 
consumo como objetivos supremos do viver juntos. 
9 Transposição feita por José Sérgio Fonseca de Carvalho, no último capítulo de sua tese de livre 
docência: Educação – uma herança sem testamento (USP, 2013). 
10 “Dispositivo [é] qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 
determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 
discursos dos seres viventes[...]. Diferentemente do que acontecia com os dispositivos ditos 
tradicionais (a confissão, a prisão, as escolas, etc.) [...], nos dispositivos hodiernos (a internet, os 
telefones celulares, a televisão, as câmeras de monitoramente urbano etc.), não é mais possível 
constatar a produção de um sujeito real, mas uma recíproca indiferenciação entre subjetivação e 
dessubjetivação, da qual não surge senão um sujeito espectral [...]. Quanto menos subjetividades 
são formadas no corpo a corpo dos indivíduos com os dispositivos tanto mais dispositivos são 
criados como tentativa inelutável de sujeição dos indivíduos às diretrizes do poder” (SCRAMIM 
e HONESKO, 2009), p. 13-14). 
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se somos bloqueados e inibidos de fazer experiências, ainda assim, 
somos capazes de fazê-las. Ou não nos resta a alternativa da expe-
riência possível de ser feita em relação a nós mesmos? Nas palavras 
de Foucault (2010, p. 295) “uma experiência é alguma coisa que 
fazemos inteiramente sós, mas só podemos fazê-la na medida em 
que escapará à pura subjetividade, em que outros poderão [...] cru-
zá-la e atravessá-la de novo.” Ao colocar para si mesmo a tarefa de 
reformular a noção de experiência, desprendendo-a da noção de 
experiência tributária das filosofias do sujeito, Foucault nos con-
vida a fazer “através de um conteúdo histórico determinado, uma 
experiência do que somos, do que é não somente o nosso passado, 
mas também nosso presente [...], de tal forma que saíssemos trans-
formados” (FOUCAULT, 2010, p. 292). 

Se “o papel da filosofia é o de diagnosticar” e o filósofo “tem a 
tarefa bem mais árdua e mais fugidia de dizer o que se passa” (FOU-
CAULT, 2000, p. 57-8), caberia, então, àqueles que estão se iniciando 
na docência filosófica, aprender a diagnosticar o presente de nossa cul-
tura. Essa seria, para Foucault, a tarefa do filósofo: “um tipo de analista 
da conjuntura cultural. A cultura sendo entendida aqui no sentido am-
plo, não apenas produção de obras de arte, mas, igualmente, institui-
ções políticas, formas de vida social, proibições e imposições diversas” 
(FOUCAULT, 2000, p. 58).

A experiência com a leitura e a escrita de textos filosóficos

Convivemos, nos nossos dias, com uma geração magnetizada 
pelo discurso imagético, que não se relaciona mais com o livro e com 
a leitura, da mesma forma que convivemos no passado. Não por acaso, 
nas orientações e parâmetros curriculares nacionais para o ensino de 
filosofia no nível médio, a importância do texto filosófico na formação 
filosófica do estudante tem centralidade. A recomendação é a de que, 
ao concluírem o Ensino Médio, os estudantes sejam capazes de “ler 
textos filosóficos de modo significativo, ler de modo filosófico, textos 
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de diferentes estruturas e registros, elaborar por escrito o que foi apro-
priado de modo reflexivo” (BRASIL, 2006, p. 33). 

Desse modo, o nosso trabalho no Pibid vem ao encontro des-
tas orientações. Entretanto, para além da aquisição de habilidades e 
competências, para que o aluno domine técnicas que o capacitem a 
ingressar no mercado de trabalho ou na universidade, esses exercícios 
combinados - a leitura e a escrita - são imanentes à atividade filosófica. 
É por meio deles que os estudantes aprendem a orientar-se no pensa-
mento. É certo que o ensino de filosofia está vinculado a uma “certa 
‘técnica’ [...] propriamente filosófica e, ao mesmo tempo, capaz de ser 
ensinada. Ora, qual é, em definitivo, essa técnica intrínseca à filosofia? 
[...]: a leitura” (CRAIA, 2002, p. 213). Mas, o que está em jogo na ati-
vidade do professor de filosofia é simplesmente ter o domínio de téc-
nicas de leitura para que a disciplina seja ensinada? Há algo mais, para 
além da dimensão técnica que perpassa a didática do ensino da filoso-
fia. Uma didática propriamente filosófica é aquela que se relaciona in-
trinsecamente com o modo pelo qual o professor se apropria do acervo 
da filosofia para, assim, poder ensiná-la. “O filósofo lê. Lê, filosofica-
mente, o mundo, para poder tecer sua trama conceitual, mas também 
lê, filosoficamente, a tradição, os livros de filosofia, as obras de outros 
pensadores” (CRAIA, 2002, p. 213-214) e textos de outros registros. 
“Uma leitura não é filosófica apenas porque os textos são filosóficos; 
pode-se ler textos filosóficos sem filosofar e ler filosoficamente textos 
jornalísticos, artísticos, políticos etc” (FAVARETTO, 2004, p. 50).

Chegamos assim à escritura de textos, o ponto alto de nossa ex-
periência no Pibid. Dois acontecimentos são dignos de nota: o pri-
meiro deles, a publicação do livro Filosofia: entre o ensino e a pesquisa 
- ensaios de formação (2012), que reúne ensaios escritos pelos bolsis-
tas. “Ensaios de formação” sim, para lembrar que formação é ação ou 
resultado de formar, de criar, de constituir alguma coisa. Assim, com 
os ensaios publicados neste livro, o que se pretendeu foi precisamente 
isto: dar um exemplo do modo pelo qual alguma coisa foi constituída 
para qualificar a trajetória formativa/intelectual de estudantes e pro-
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fessores de Filosofia que participam do Pibid. Ali, a um só tempo, fi-
zemos apropriações e desapropriações de pensadores – Schopenhauer, 
Nietzsche, Heidegger, Hannah Arendt, Foucault, Deleuze, Agamben 
– num esforço de pensar com eles, mas de desembaraçarmo-nos deles, 
para pensar o que eles não poderiam ter pensado. 

Um tema central percorre todo o livro: o diagnóstico da cultura 
no tempo presente. Os bolsistas se ocuparam com a árdua tarefa de 
“dizer o que se passa” (FOUCAULT, 2000, p. 57), o que nos acontece, 
o que nos afeta e o que acontece com o ensino de filosofia em tempos 
de educação governamentalizada – cabe temer ou buscar novas armas? 
Uma pergunta que busca enfrentar o controle e a racionalidade ope-
rantes no modo de funcionamento das instituições escolares em nos-
sa época; o que acontece quando a filosofia e seu ensino se põem em 
relação com a não-filosofia?; o que acontece quando a leitura artística 
dos clássicos é substituída pela leitura de comentadores e quais seriam 
os prejuízos à formação filosófica dos estudantes, quando o professor 
utiliza como recurso didático em suas aulas apenas o livro didático?; 
quais seriam as condições de possibilidade do pensamento em tempos 
de regência planetária da técnica e suas implicações para o ensino de 
filosofia?); de que modo a utilização do filme nas aulas de filosofia pode 
ser feita por meio de exercícios criativos a partir dos quais problemas 
filosóficos são mobilizados para aproximar o cinema da filosofia e pro-
vocar os alunos a fazerem o movimento do pensamento?; qual o lugar 
da leitura e da escrita na formação filosófica dos jovens no Ensino Mé-
dio em um tempo de declínio da força vital da língua e de degeneração 
da cultura?; como introduzir os alunos ao mundo do pensamento nas 
condições atuais, de redução da subjetividade ao corpo?.

O ensaio é uma escrita pensante que consiste em pôr à prova 
aquele que ensaia. Recordemos que ensaio é uma palavra que no latim 
tardio, exagìum,ìi, quer dizer, “ato de pesar”. Retenhamos, então, dessa 
forma tardia, o sentido de “pesar” uma aprendizagem, de ser uma “pro-
va” e, ao mesmo tempo, uma “tentativa”, um exercício experimental, de 
modo muito próximo ao objetivo de Hannah Arendt (1988, p. 41) que, 
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em seus ensaios, procurou mostrar como “o pensamento emerge da 
concretude de acontecimentos [...], de incidentes da experiência viva 
e a eles deve permanecer ligado, já que são os únicos marcos por onde 
pode obter orientação”. 

Chegamos, assim, ao segundo acontecimento digno de nota. Tra-
ta-se do I Concurso de Texto Filosófico realizado no Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação - Cepae/UFG, em 2013, do qual participa-
ram alunos do Ensino Médio. Seguindo a mesma orientação, qual seja, 
pensar o tempo presente, “a sociedade de consumidores e sua promessa 
de felicidade”, tema da investigação, foi escolhido pelos próprios alunos. 
A experiência com esse concurso nos mostrou que, “escrever significa 
pensar melhor; encontrar sempre coisas mais dignas de serem transmi-
tidas e realmente poder transmiti-las […] escrever bem e ler bem – as 
duas virtudes crescem juntas” (NIETZSCHE, 2008, p. 210 - af. 87).

O aprendizado com essa experiência faz-nos retornar ao lugar do 
professor que se ocupa com o ensino da filosofia na educação básica. E 
aqui não poderíamos deixar de recorrer ao modo como Kant (2003, p. 
174) organizava suas preleções. O professor “não deve ensinar pensa-
mentos, mas a pensar; não se deve carregá-lo, mas guiá-lo, se se quer 
que ele seja apto no futuro a caminhar por si próprio.” Parece-nos que a 
atitude a se ter é a de resistir à ausência de pensamento. Desde esse lu-
gar de ausência, podemos resistir ao “empobrecimento da experiência”, 
podemos pensar o que fazer. Por meio da escrita, uma vida responde ao 
chamado e ao cuidado com o mundo, de modo que re-citar é dar um 
testemunho do experimentado, é resistir, é dar a palavra a cada geração 
para que ela se dobre sobre aquilo que a inquieta no presente. Se a busca 
de sentido é o que move a experiência de pensar e escrever, então pode-
mos esperar respostas sempre novas ao que está realmente em questão. 
E, com isso,  lançamos uma luz à discussão da crise por que passa a es-
cola, no tempo presente, com a preocupação de habitá-la para que essa 
instituição invente outras maneiras de preparar e orientar os jovens para 
viver neste mundo conflituoso e problemático. 

O que fica para nós da experiência é o aprendizado. Aprende-
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mos a delinear melhor nossa responsabilidade de formadora de pro-
fessores de filosofia diante da paisagem do nosso tempo. Com a força 
da pergunta e do exercício do pensamento, contra os efeitos anestési-
cos que anulam a nossa capacidade de espanto (thaumadzein), vimos 
constituindo o espaço de criação que deu origem à escrita pensante de 
estudantes do curso de Filosofia da UFG que se preparam para habitar 
a escola. Abrimos espaço para dar a palavra aos estudantes que, cora-
josamente, aceitaram o desafio de parar para pensar e buscar o sentido 
de se viver em uma sociedade “que transforma a cultura em objeto de 
entretenimento e diversão e faz com que pessoas sejam tratadas como 
coisas e coisas sejam tratadas como pessoas”.  Fiquemos com a força da 
interrogação posta pela estudante: “como [essa] mesma sociedade se 
atreve a prometer a felicidade”? Fiquemos com a imagem e o testemu-
nho das próprias estudantes para encerrar esse ensaio de experimenta-
ção movido pela vontade de aprender, de aumentar a potência de agir 
e de fazer a vida vibrar e se renovar.

Obs.: Ver anexo no final do livro
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[...] Todos os dias vemos na televisão propagandas que [...] 
nos falam que, consumindo, seremos felizes, ou seja, tere-
mos ‘sucesso’ e ‘bom êxito’. A felicidade, nesse sentido, é 
baseada no consumo, sendo que uma das ferramentas utili-
zadas pela propaganda para convencer o consumidor sobre 
determinado produto é o fetiche [...]. Afinal, [numa socie-
dade de consumidores], é preciso ter ‘sucesso’ e ‘bom êxito’ 
na vida para ter dinheiro para consumir e, assim, as pessoas 
vivem sem reflexão sobre as próprias vidas e não têm auto-
nomia de pensamento, na medida em que as ideologias são 
preparadas pela mídia para serem internalizadas e seguidas 
sem nenhum discernimento [...]. 

Gabriela Leles Amaral (3º B) - A ideologia da falsa felicidade 
(classificada em 2º lugar)

Início do século XXI. Imagino como a posteridade pensa-
rá nosso presente. De uma coisa não duvido: eles não nos 
esquecerão. Mas não num bom sentido. Eternizaremo-nos 
por nosso estilo de vida do desperdício, não por nossas 
obras imortais e pensamentos inovadores [...]. Faz-se ne-
cessária uma reforma cultural? Não nego que movimentos 
de contracultura são bem-vindos, apesar de estarem cada 
vez mais enfraquecidos (não à toa). Até porque eles são a 
afirmação de que existem pessoas que destoam dessa uni-
formização social que sempre se fez presente desde que (su-
postamente) decidimos viver em rebanho [...].
Jordanna Fonseca Silva (3º B) - Ser criador de si em tempos 
de cópias 
(classificada em 1º lugar)

Iniciemos com a palavra ‘consumo’, juntando-a com a palavra 
‘pessoa’, obtendo a palavra ‘mercadoria’, o que forma uma equação clichê, 
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mas interessante: consumo + pessoa = mercadoria [...]. Ao contrário do 
que se possa pensar, a equação apresentada não possui uma relação line-
ar entre si, mas sim, uma relação circular, como um ‘ciclo vicioso’.

Nayara Cavalcante de Freitas (2º A) - Acúmulo de riquezas e 
ascensão social geram felicidade?
(classificada em 3º lugar)

[...] Vivemos em uma ‘sociedade de mercadores’ caracteri-
zada pela produção de cultura de massa que, ao entreter e 
divertir o consumidor o torna individualista sem individu-
alizá-lo [...]. A sociedade de consumo cuja cultura é trans-
formada pela indústria cultural em bens de consumo a fim 
de entreter e divertir faz uso da necessidade de diversão e 
entretenimento para transmitir a ilusória promessa de fe-
licidade atribuída aos produtos a serem consumidos [...]. 
Como então, a mesma sociedade que transforma a cultu-
ra em objeto de entretenimento e diversão e faz com que 
pessoas sejam tratadas como coisas e coisas sejam tratadas 
como pessoas se atreve a prometer a felicidade?

Lorena Menezes Freitas (2º A) - A cultura do consumo
(classificada em 4º lugar)
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Por meio dos sorrisos colgates, pele branca, felicidade estam-
pada no rosto, os comerciais tentam manipular nossos senti-
mentos e desejos, construindo um único estilo de vida, que 
é o considerado normal e desejável. O grande problema das 
propagandas e desse padrão que elas criam é que elas não 
reconhecem as distinções de classe, encarando a sociedade 
como se todos tivessem a mesma condição financeira, educa-
cional e cultural [...]. Ser membro dessa sociedade é assusta-
dor, como o próprio Bauman observa, em seu livro Vida para 
consumo – a transformação das pessoas em mercadorias: 
“consumidores de ambos os sexos, todas as idades e posições 
sociais irão sentir-se inadequados, deficientes e abaixo do pa-
drão a não ser que respondam com prontidão a esses apelos”. 

Munique Coutrim de Albuquerque (2º B) -  A alienação e o 
poder das propagandas
(classificada em 5º lugar)
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Formação de professores e ações 
pedagógicas em educação musical: 

experiências do PIBID música da UFG

Nilceia Protásio Campos1

Robervaldo Linhares Rosa2

Introdução

Este texto apresenta uma reflexão sobre as contribuições do Progra-
ma Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  - PIBID - para a 

formação do professor de música e, também, para o fortalecimento de 
ações pedagógicas em educação musical escolar. Para isso, tomaremos 
as experiências adquiridas no Curso de Música-Licenciatura da Escola 
de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, EMAC/
UFG, descrevendo a trajetória do PIBID-Música na cidade de Goiâ-
nia/GO. A reflexão será elucidada por estudos realizados por diversos 
pesquisadores da área de educação musical que analisam a formação 
pedagógico-musical do professor, articulando-a com a realidade da es-
cola e com as especificidades da área de música – aspectos que devem 
ser levados em consideração na formação do educador musical.

Nesse sentido, é oportuno reforçar que a música, apesar de ser 
considerada uma área de conhecimento pouco valorizada ao longo da 
história da educação escolar brasileira, tem avançado tanto no âmbito 
das concepções como das práticas. Experiências significativas podem 
ser constatadas em vários lugares do país – conforme ressalta Penna 
(2013), que destaca Goiás, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul 
como exemplos relevantes no ensino de música escolar.

O texto está construído a partir de reflexões acerca do ensino 

1. Doutora em Educação pela UF MGS. Professora da EMAC/UFG. 
2. Doutor em História pela UnB.  Professor da EMAC/UFG.
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musical no contexto escolar, como também sobre a formação e atuação 
do professor de música. Por fim, e não menos importante, elencamos 
as experiências do PIBID-Música 2010-2013 e os depoimentos dos 
acadêmicos bolsistas sobre as ações que foram implementadas nesse 
período. 

O ensino de música no contexto escolar

A escola é considerada como lócus destinado à construção de 
saberes, habilidades e comportamentos, lugar de formação intelectu-
al e cultural.  Nesse sentido, efetivar uma educação musical na escola 
implica avaliar constantemente as formas de ensinar, formas de apren-
der, formas de produzir e formas de se apropriar da música. Queiroz 
(2013), em instigante reflexão acerca da realidade do ensino de música, 
observa que 

[...] a cultura se dá nos “significados” das ações humanas 
e não nas ações propriamente ditas. Portanto, qualquer 
processo de assimilação e de transformação da cultura se 
estabelece a partir de bases históricas cumulativas, e só a 
compreensão dessas bases permite interpretar uma situa-
ção, uma prática, um comportamento, um conceito. Essa 
definição é fundamental para pensarmos a realidade do 
ensino de música na escola, pois não são as músicas que 
compõem um repertório e nem os padrões estéticos que 
as caracterizam que desencadeiam processos de conheci-
mento e de (trans)formação da cultura musical, mas sim os 
significados que essas músicas estabelecem na vida dos su-
jeitos que constituem o contexto escolar (QUEIROZ, 2013, 
p. 98, grifo do autor).

Vários autores têm enfatizado o impacto da Lei n. 11.769/2008 
como fortalecedora da área de educação musical, analisando sua re-
percussão no cenário da educação básica e na formação do professor 
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de música (FIGUEIREDO, 2010; ALVARENGA; MAZZOTTI, 2011; 
SANTOS, 2011; PENNA, 2013). A referida lei dispõe sobre a obriga-
toriedade do ensino de música na escola e, embora não seja o obje-
tivo deste texto, é importante ressaltar que o PIBID-Música na UFG 
se firma exatamente neste momento, por sinal, bastante oportuno. Tal 
momento, sem dúvida, alimenta extensas e profundas discussões so-
bre motivos, conteúdos e metodologias de ensino de música na escola 
brasileira.

Na década de 1930, o ensino de música implantado por Heitor 
Villa-Lobos se propagou de forma até então nunca vista, considerando 
o programa sistematizado de conteúdos musicais e as grandes concen-
trações orfeônicas que agregavam milhares de estudantes na prática 
coral. O Canto Orfeônico, embora criticado por seu caráter cívico e 
disciplinador, configurou-se em um projeto condizente com as neces-
sidades da escola daquele momento histórico, promovendo a aprendi-
zagem dos conteúdos musicais, assim como vivências ligadas ao canto, 
ao solfejo e à apreciação do folclore e dos hinos cívicos. Sobreira (2013) 
aponta que

[...] o fato da Música não ter sido contemplada como ma-
téria (ou disciplina) obrigatória nas legislações de cunho 
nacional anteriores à Lei n. 11.769/2008 – excetuada sua 
inserção durante a ditadura de Vargas, com o Canto Or-
feônico, explica sua atual situação ser considerada como 
“a volta do ensino de Música”, uma vez que o modelo do 
Canto Orfeônico representa uma forte tradição para este 
tipo de ensino que não teve substituto até o momento 
[...]. Creio que a força deste modelo não pode ser des-
cartada e deve ser objeto de reflexão, ressaltando-se não 
apenas seus aspectos negativos, mas aqueles que ajudem 
a repensar o ensino de Música na atualidade (SOBREI-
RA, 2013, p. 12).

 
É fato que a ambiguidade e a polivalência têm marcado o ensi-
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no de música escolar, fomentando questionamentos sobre quem deve 
ensinar os conteúdos específicos da área. Os textos contidos nas leis 
n. 5.692/1970 e n. 9.394/1996 não indicam com clareza que a música 
constitui componente curricular obrigatório, sendo a “Educação Ar-
tística” e a “Arte” termos utilizados de forma a abarcar as diferentes 
linguagens artísticas.  Enquanto a primeira lei, promulgada na década 
de 1970, se propunha conjugar Artes Plásticas, Artes Cênicas, Músi-
ca e Desenho, a segunda, promulgada mais de duas décadas depois, 
colocava o “ensino de arte” de forma igualmente abrangente, ao con-
templar Artes Visuais, Música, Teatro e Dança. Desse modo, o que se 
pode constatar foi uma predominância do ensino de artes visuais, em 
decorrência dos egressos desses cursos e das possibilidades de contra-
tação deste profissional.

Considerando esta problemática que permeia o ensino de mú-
sica escolar, a Lei n. 11.769/2008 acaba por trazer novos desafios aos 
licenciados e novas expectativas de aprendizagem musical por parte 
dos estudantes das escolas, sobretudo, na instância pública que, em sua 
grande maioria, ainda não tem acesso à aula de música.

Como avanço nas discussões no que se refere a “o que” e ao 
“como” ensinar música, tem sido expressiva a inquietação dos profis-
sionais da área, como bem demonstram Alvarenga e Mazzotti (2011, 
p. 62):

Então, o que deve ser ensinado? Por que se escolhe ensi-
nar uma coisa e não outra? Ao se estabelecer quais áreas do 
conhecimento devem participar da educação escolar, quais 
componentes curriculares devem estar presentes no proces-
so educacional e quais devem ser seus conteúdos obriga-
tórios, temos à mostra o que a sociedade determina como 
relevante para a educação escolar, a partir do que pensa ser 
preferível no conjunto de saberes educativos. Considerando 
que a educação escolar é intencional, ao estabelecer o que 
é desejável para os grupos, ensina-se os mesmos valores e 
saberes fundamentais, de modo que se educa para inserir 
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o indivíduo na sociedade, habilitando-o a participar das 
variadas comunidades que frequenta e frequentará em sua 
vida. 

Levando em consideração o caráter plural e eclético da educa-
ção escolar, antevendo a participação efetiva dos egressos em variadas 
comunidades que vivenciarão no decorrer de suas trajetórias pessoais 
e profissionais, vale a pena reforçar o questionamento dos autores aci-
ma que revela a inquietação diante “do que deve ser ensinado em sala 
de aula”.

Formação e atuação do professor de música

Para uma compreensão mais adequada do papel do PIBID na 
formação do professor, acreditamos ser oportuno expor brevemente 
sobre as concepções pedagógicas que permeiam a formação do profes-
sor de música na UFG.

O Curso de Música-Licenciatura da UFG tem se consolidado 
como um curso engajado na formação integral do aluno, e tem se arti-
culado com a realidade e com o mercado de trabalho. O Curso possui 
três habilitações: Educação Musical, Ensino do Instrumento Musical 
e Ensino do Canto. O egresso da habilitação Educação Musical deve 
estar apto para atuar prioritariamente como professor de música em 
escolas de educação básica e em espaços alternativos de educação. Já os 
egressos das habilitações Ensino do Instrumento Musical e Ensino do 
Canto são licenciados para atuar como professores de instrumento ou 
canto em escolas de ensino específico de música, em escolas de educa-
ção básica  e em espaços alternativos de educação.

As disciplinas de Estágio Supervisionado contemplam o espaço 
escolar de educação básica – rede pública de ensino –, escolas específi-
cas de música e espaços alternativos (creches, projetos sociais, ONGs, 
igrejas, dentre outros). Como preparação pedagógica e musical, há 
disciplinas ligadas aos seguintes eixos temáticos: didático-pedagógico, 
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linguagem musical, iniciação à pesquisa, musicologia e práticas inter-
pretativas.

Acreditamos que o acadêmico, ao escolher a habilitação que 
mais condiz com o seu perfil e com o seu foco de interesse, estará mo-
tivado para atuar de modo mais consciente e crítico, inclusive, com 
condições de problematizar a realidade e buscar alternativas para as 
diferentes dificuldades profissionais que surgirem em sua trajetória 
docente. 

Fundamentada em autores que pesquisam sobre a formação 
do professor, Esperidião (2012, p. 98) defende que o professor é um 
“coprodutor de saberes, um agente de mudanças”. Acerca dos saberes 
pedagógico-musicais docentes, vale ressaltar que “os mais valorizados 
são aqueles adquiridos a partir da experiência artística, da vivência 
musical e da ação pedagógica do músico-professor”, destacando a ne-
cessidade de articulação entre o que é aprendido no curso superior e os 
saberes do cotidiano dos educadores musicais (Ibid., p. 104).

A propósito, partindo da premissa de que as experiências co-
tidianas são fundamentais para que a relação ensino-aprendizagem 
aconteça, urge reforçar o pensamento de Martins (1992, p. 19) quando 
revela que “a história do cotidiano não tem sentido quando separada 
do cenário em que se desenrola”.

A universidade, portanto, deve assumir a responsabilidade da 
articulação entre o que se ensina com os saberes do cotidiano dos 
educadores musicais. A música tem sido uma área de difícil imple-
mentação na escola, no entanto, deve-se deslocar o foco, substituindo 
o discurso recorrente que enfatiza sua desvalorização como área de 
conhecimento escolar para uma discussão ampla, incluindo, além dos 
aspectos ligados à infraestrutura e aos recursos didáticos, o respeito às 
especificidades da formação do professor de música.

[...] o que se postula enfaticamente é a necessidade de iden-
tificar possíveis causas das dificuldades na implementação 
da Música como conteúdo/disciplina obrigatória nas esco-
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las regulares brasileiras, identificando matrizes de percep-
ções, práticas e seleções culturais impeditivas para a demo-
cratização do ensino musical. Isso tudo, visando contribuir 
para possíveis contradições entre perfis delineados pelos 
cursos de ensino superior em música e as demandas da rea-
lidade escolar (PEREIRA, 2013b, p. 47)

De acordo com Pérez Gómez (2001), ao desenvolver a noção 
de cruzamento de culturas no espaço escolar, aponta, dentre outras 
culturas, a cultura experiencial, que está relacionada com o contexto 
de cada um, sendo caracterizada pela singularidade, pois se encontra 
baseada na experiência biográfica. 

Nessa vertente, o repertório musical pode se constituir em um 
elemento de integração, e um ponto de atração e interesse, para que 
novos conhecimentos sejam agregados aos já existentes – tanto no sen-
tido de explorar o repertório erudito quanto o popular. Ao se falar em 
práticas musicais populares, é pertinente guardar a lição de Chartier 
(1990, p. 56) que toca na questão de forma iluminadora: 

Saber se pode se chamar de popular ao que é criado pelo 
povo ou àquilo que lhe é destinado é, pois, um falso proble-
ma. Importa antes de mais identificar a maneira como, nas 
práticas, nas representações ou nas produções, se cruzam e 
se imbricam diferentes formas culturais. 

Em sintonia com este raciocínio, Pereira (2013a, p. 292) nos ad-
verte e nos desafia a libertar as “amarras históricas” que muitas vezes 
fazem com que nos mantenhamos resistentes ao popular: “[...] não se 
trata de excluir a música erudita do repertório escolar – esta música é 
também parte da história cultural dos seres humanos e, portanto, dig-
na de ser objeto de estudo, mas não é a única”.

O mais importante, antes mesmo de definir se a música é ade-
quada ou não para a aplicação em sala de aula, é considerar a pertinên-
cia do conteúdo a ser aprendido. O repertório deve se justificar pelo 
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que transmite e pelos elementos musicais presentes na composição 
que o torna necessário em determinada situação. 

Quando a música é colocada em  julgamento como “boa” 
ou “ruim”, algo deve estar errado. Entramos aqui em ques-
tões semiológicas que não deveriam ser o cerne da questão. 
Se os conteúdos musicais a serem alcançados estão claros, 
não precisamos excluir esta ou aquela música, podemos 
aproveitar toda e qualquer situação para conduzir nossa 
aula (FERNANDES, 2013, p. 122). 

O professor de música, ao trabalhar com diferentes gêneros e 
estilos musicais, se coloca em uma posição importante, na medida em 
que possibilita a ampliação do universo cultural dos alunos. Este exer-
cício constante de articular a tríade conteúdo-metodologia-repertório 
faz com que o professor avalie suas concepções, reveja sua maneira de 
pensar e de ensinar, com o objetivo claro de que o aluno venha a se 
apropriar de maneira significativa dos conteúdos, tendo sua própria 
experiência musical. 

Morato e Gonçalves (2008) advertem sobre a importância 
de se pensar a docência como algo que vai além do campo teóri-
co, sendo necessário considerar a importância de construção do 
conhecimento por parte do próprio licenciando. Nesse aspecto, a 
observação da práxis escolar se revela como uma das formas de 
reflexão sobre a realidade:

Ao reconhecer que a realidade educativa é complexa e im-
previsível e, como tal, o exercício profissional da docência 
exige muito mais do que aplicação de conhecimentos teó-
ricos (os quais não oferecem respostas imediatas para os 
problemas que surgem no devir da situação pedagógica), 
a observação assume uma função importante para o futuro 
professor poder se inteirar das situações instáveis e indeter-
minadas que a realidade da sala de aula lhe reserva. Além 
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disso, tendo consciência de que não há uma situação edu-
cativa igual a outra, a reflexão também torna-se necessária 
para que, dialogando com a sua própria atuação, se possa 
construir soluções possíveis para os problemas que se apre-
sentam no seu dia-a-dia. (MORATO; GONÇALVES, 2008, 
p. 116-117). 

Tratar da formação e da atuação do professor de música no con-
texto da educação básica requer, portanto, conceber o aspecto multi-
cultural da educação musical, onde criação, interpretação e apreciação 
musicais sejam concebidas como vivências fundamentais para a apren-
dizagem.

Entendemos que o objetivo último do ensino de arte na 
educação básica (aí incluída a música) é ampliar o alcance 
e a qualidade da experiência artística dos alunos, contri-
buindo para uma participação mais ampla e significativa na 
cultura socialmente produzida – ou, melhor dizendo, nas 
culturas, para lembrar sempre da diversidade. O efeito de 
um ensino que realmente cumpra esse objetivo vai além dos 
muros da escola, modificando o modo de o indivíduo se 
relacionar com a música e com a arte. Para que o ensino 
de arte possa de fato contribuir para essa ampliação da ex-
periência cultural, deve partir da vivência do aluno e pro-
mover o diálogo com as múltiplas formas de manifestação 
artística.  E o multiculturalismo nos traz indicações para tal. 
(PENNA, 2008, p. 97).

A cara pretensão de se ter um ensino musical que extrapole os 
limites geográficos da escola só tem sentido na medida em que os sa-
beres e práticas dos educandos são levados em consideração pelo pro-
fessor. É no sentido de responder a esse desafio que as experiências do 
PIBID-Música estão alicerçadas, como pode se observar logo abaixo. 
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Experiências do PIBID-Música da UFG: 2010-2013

Acreditamos que as reflexões expostas vêm ao encontro de 
algumas das diretrizes de ação do PIBID-Música que, desde sua 
implementação na UFG, tem se consolidado como um programa 
que tem ampliado as vivências musicais de crianças e jovens em 
escolas públicas.  

O subprojeto de Música, da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) teve seu início em abril de 2010, contando com 18 acadêmi-
cos matriculados no Curso de Música-Licenciatura, que atuaram em 
três escolas públicas de Goiânia: 1) Escola Estadual Presidente Dutra, 
que atende alunos do 1º e 5º ano do ensino fundamental; 2)  Lyceu de 
Goiânia,  colégio estadual que atende alunos do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental, 1º ao 3º ano do ensino médio, e jovens e adultos (EJA); 3) 
Colégio Estadual Dom Abel: atende alunos do 1º ao 9º ano do ensino 
fundamental, e jovens e adultos (EJA).

Em 2011, a Escola Estadual Presidente Dutra foi substituída 
pelo Colégio Estadual José Carlos de Almeida, que atende alunos 
de 6º ao 9º ano e alunos de ensino médio. E em 2012, outras subs-
tituições foram feitas, de forma que até 2013, foram contempladas 
pelo PIBID: A Escola Estadual Eunice Weaver, a Escola Estadual 
Murilo Braga e o Colégio da Polícia Militar de Goiás - Unidade 
Vasco dos Reis. 

O subprojeto de Música tem como objetivo:

a) incentivar e valorizar experiências no que se refere à forma-
ção do educador musical no contexto da educação básica, 
contribuindo para a elevação da qualidade da escola pública;

b) investir na formação inicial de educadores musicais, propor-
cionando aos licenciandos em música situações em que pos-
sam desenvolver suas práticas docentes e aprimorar aspectos 
metodológicos no que se refere ao processo de ensino-apren-
dizagem em música;
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c) criar oportunidade de os alunos oriundos dos cursos de Li-
cenciatura em Música se inserirem no mercado de trabalho, 
fornecendo subsídios teóricos e orientações práticas para 
uma melhor qualidade de suas ações na educação básica.

Torna-se importante incentivar a pesquisa, a autonomia e o 
pensamento crítico, tanto nos licenciandos participantes do subpro-
jeto, quanto nos alunos das escolas, fazendo com que estes vivenciem 
experiências musicais variadas e ampliem seu conhecimento sobre as-
pectos referentes à linguagem musical. 

No PIBID-Música, cada bolsista cumpre uma carga horária de 
10 horas semanais, sendo oito horas em atividade na escola e duas ho-
ras em reuniões de planejamento, orientação, avaliação e elaboração 
de relatórios. A proposta inicial era que tivéssemos um determinado 
número de acadêmicos distribuídos proporcionalmente de acordo 
com o número de matriculados das escolas, com perfis diferentes e 
complementares, de forma a privilegiar práticas vocais e instrumen-
tais. No entanto, diante de diversos fatores, tais como, número de alu-
nos matriculados, horários das aulas de música  nas escolas participan-
tes, habilidades específicas de cada acadêmico bolsista e seus horários 
disponíveis para a execução das atividades, tivemos que reorganizar a 
distribuição – o que implicou, em alguns casos, na atuação do bolsista 
em duas escolas diferentes.

Em fase inicial, os bolsistas passam por um período em que 
observam a escola e seu funcionamento, tomando conhecimento dos 
alunos e da dinâmica escolar. Posteriormente, planejam e fazem in-
tervenções práticas nas aulas ministradas pelos professores de música. 
As reuniões são realizadas no sentido de discutir e reavaliar o planeja-
mento, e fornecer subsídios teórico-metodológicos para as aulas. 

Os bolsistas apresentam os resultados do trabalho na escola em 
que atuam, divulgando-os em diversos eventos, sobretudo, na área de 
educação musical, e no caso específico da UFG, no Congresso de En-
sino, Pesquisa e Extensão (CONPEEX), que acontece anualmente na 
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instituição e que, nas últimas edições, tem incorporado Seminários 
Gerais do PIBID.

As atividades ligadas ao projeto são voltadas à apreciação mu-
sical, conhecimento de gêneros e compositores, além do trabalho de 
iniciação à leitura musical e aprendizagem de determinados instru-
mentos – como veremos mais adiante.

Na Escola Estadual Presidente Dutra, que trabalha com alunos 
dos primeiros anos do ensino fundamental, foram desenvolvidas ati-
vidades lúdicas, explorando canções com gestos e percussão corporal 
– especificamente do grupo Palavra Cantada –, além da construção de 
instrumentos musicais alternativos. No Colégio Estadual José Carlos 
de Almeida foi ministrado conteúdo programático específico e siste-
matizado na área de música, como também atividades em classe  – por 
meio de aulas expositivas e vivências musicais voltadas à percepção 
musical. O trabalho no Lyceu de Goiânia proporcionou aos licencian-
dos vivenciarem situações pedagógicas, especialmente com adolescen-
tes. Os conteúdos foram baseados em atividades de apreciação musi-
cal, instigando discussões e reflexões da produção musical da atualida-
de, além de aulas coletivas de violão e violino. No Colégio Dom Abel 
foram desenvolvidas aulas coletivas de flauta, teclado, violão, violino, 
viola e percussão. Os temas abordados em classe focaram conteúdos de 
teoria musical – leitura e escrita – e aspectos ligados ao conhecimento 
de instrumentos e gêneros musicais. 

No Colégio Estadual Murilo Braga foi realizado um trabalho de 
musicalização e ensino coletivo de instrumento musical, como a flau-
ta doce, o trombone, o teclado, além de canto coral. Convém apontar 
que a apreciação musical permeou todas essas atividades. No Colégio 
Estadual Eunice Weaver, o ensino coletivo de instrumento privilegiou 
o violino e o violoncelo e, também, o canto coral. O Colégio da Polícia 
Militar de Goiás Polivalente Modelo Vasco dos Reis (CPMG) desen-
volveu um trabalho com de violão coletivo, flautas, violinos, canto co-
ral e tendo como atividade inovadora uma banda de rock, denominada 
de “academia de rock”. 
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No final de cada ano letivo, as escolas participantes do projeto se 
apresentaram em recitais públicos na Escola de Música e Artes Cênicas 
da UFG – o que oportunizou a socialização dos resultados.

Vale ressaltar que os resultados do PIBID-Música do Curso de 
Música-Licenciatura da UFG foram socializados em eventos da UFG, 
a exemplo do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX 
(CAMPOS; MOREIRA; MIRANDA et al., 2012; CAMPOS; MELO; 
SOUZA et al., 2012; CAMPOS; TANNUS; RODRIGUES, et al., 2012;) 
e outras publicações, como eventos da Associação Brasileira de Edu-
cação Musical - ABEM (CAMPOS, 2010; CAMPOS 2011; PROTÁSIO, 
2013). Merece destaque, também, a publicação do livro “Música, esco-
la e iniciação à docência: reflexões e experiências na educação básica”, 
primeiro livro no Brasil integralmente dedicado às experiências do PI-
BID-Música (PROTÁSIO, 2013).

Depoimentos dos acadêmicos bolsistas

Schön (apud CONTRERAS, 2002) defende a ideia do professor 
reflexivo, criando duas ações que em nossa concepção são fundamen-
tais, a saber: “conhecimento na ação” e “reflexão na ação”. Em sintonia 
com o pensamento do professor reflexivo acima referido, apresenta-
mos os seguintes depoimentos dos acadêmicos bolsistas.

O Pibid certamente tem sido de grande ajuda no meu de-
senvolvimento como futuro docente uma vez que me pro-
porciona a oportunidade de vivenciar na prática situações 
que ocorrerão com frequência ao ingressar no mercado de 
trabalho. Além disso, o projeto proporciona oportunidade 
de pesquisa e desenvolvimento de textos que é de grande 
importância na formação do professor. (Bolsista 1).

O PIBID pode contribuir para elevar a qualidade da escola 
pública. A observação e a regência das aulas mudam a per-
cepção do acadêmico, dificuldade diária em uma visualiza-
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ção prática aos problemas estruturais e as dificuldades do 
professor para o ensino musical nas escolas públicas é de 
suma importância quando o licenciando formar e prosse-
guir sua carreira. Assim, o contato do cotidiano das escolas 
públicas promovendo integração entre a educação superior 
e a educação básica enriquece o conhecimento do futuro 
professor, e coloca a par do que está sendo feito na prática 
do ensino musical nas escolas públicas.   (Bolsista 2).

O Programa PIBID tem me auxiliado de forma surpre-
endente a conhecer a Educação Básica de perto e ainda a 
fomentar, criar, aplicar jeitos e maneiras de trabalhar com 
a Música de forma satisfatória e envolvente. Promovendo 
o ensino-aprendizagem e ampliando o conhecimento dos 
alunos, para fazê-los entender de suas importâncias para a 
cultura musical e os incitando a conhecer outras culturas e 
formas de se fazer, apreciar e promulgar música. Para que 
esta tenha a função de unir pessoas e não de se restringir ou 
limitar a determinados grupos. (Bolsista 3).

Outro aspecto observado nos relatos se refere à articulação das 
experiências adquiridas no âmbito da universidade com as vivências 
do cotidiano da escola, impulsionando o bolsista a ter uma consciência 
crítica do seu papel como profissional, como podemos constatar: 

O trabalho do PIBID que é desenvolvido nas escolas públi-
cas é de suma importância, pois possibilita uma vivência 
maior com a docência, pois presenciamos e vivemos certas 
experiências como se já fôssemos profissionais atuando em 
salas de aulas, essa experiência vai além do que a matéria 
estágio nos proporciona na faculdade. (Bolsista 4).

O Pibid proporciona ao acadêmico possibilidade de viven-
ciar a realidade da escola pública ao mesmo tempo em que 
permite colocarmos em prática atividades próprias da nossa 
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área de atuação sob a supervisão de profissional que já tem 
experiência anterior. De frente com o dia a dia da escola o 
pibidiano pode aliar o conhecimento teórico adquirido na 
Universidade com a prática da realidade do ensino básico, 
a princípio sob observação e após, na regência. (Bolsista 5).

O Pibid me ajudou muito na compreensão do meu papel 
como educadora musical e minha função na escola do ensi-
no regular. Percebi o quanto é necessário a prática docente 
nas escolas regulares e que difere um pouco do que tenho 
vivenciado nos estágios até aqui, pois o encargo e a respon-
sabilidade a qual nos é atribuída é aparentemente de nível 
profissional. Participar de reuniões, preenchimento de diá-
rios, montagem de atividade, fazer planejamentos, conselho 
de classe entre outros, nos fez verdadeiramente enxergar a 
real situação do educador e do ensino nas escolas. Conside-
ro primordial que cada aluno da licenciatura que pretende 
atuar no ensino regular, vivencie um uma experiência nas 
escola, para que desenvolva além das habilidades específi-
cas o trabalho coletivo de ensino da música. Pois aprendi 
que por mais que eu queira formar instrumentistas minha 
principal função não é essa e sim de proporcionar aos alu-
nos o contato e a vivência com a música, ensinar música 
para a música, não desconsiderando que possa surgir gran-
des instrumentistas dentro desse meio, minha função é aju-
dar o aluno a descobrir o seu potencial, que acredito que 
todos possuem.      (Bolsista 6).

Creio que essa experiência contribuirá no sentido que es-
taremos mais aptos a estarmos numa escola do ensino re-
gular, tendo em vista que é uma dinâmica diferenciada da 
que conhecida nas escolas de música. Hoje poderia afirmar 
que assumiria a sala em uma escola do ensino básico, algo 
que não me arriscaria alguns tempos antes do projeto Pi-
bid. Em particular, optaria antes por outras ambientes de 
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ensino, principalmente as escolas do ensino formal de mú-
sica. Muito do que é trabalhado em sala de aula pode ser 
utilizado em discussões na universidade. Podemos perce-
ber que às vezes um conhecimento é transmitido na teoria 
sendo que às vezes a realidade é bastante diferente. Quando 
estamos na escola encontramos problemas relacionados à 
infra-estrutura, dificuldades de encontrar ambientes para 
um ensino de qualidade. É muito difícil trabalhar com con-
dições que não favoreçam um bom rendimento, mas apesar 
de tudo, tentamos fazer adaptações com a nossa realidade. 
É necessário saber aproveitar dos conhecimentos oferecidos 
pela universidade e mostrar também para ela sobre a reali-
dade vivida no cotidiano das escolas. (Bolsista 7).

Levando em consideração que a experiência do PIBID não en-
volve apenas os acadêmicos dos cursos de licenciatura, temos a figura 
do professor supervisor que, por sinal, é de suma importância, visto 
que este lida diretamente com a realidade escolar e promove a ligação 
entre o acadêmico bolsista e a escola. Dessa forma, é relevante consi-
derarmos a visão desses professores:

[...] observou-se um crescente comprometimento dos licen-
ciandos com a dinâmica da sala de aula, onde os mesmos 
intervieram mediante planejamento e sistematização de 
atividades voltadas aos conteúdos propostos. A cada nova 
aula, planejamento, reflexão e sistematização da prática se 
tornam cada vez mais autônomos e assertivos, demonstran-
do crescimento, maturidade e responsabilidade para com 
sua formação e qualidade da educação que ministram. [...] 
Em relação aos alunos, percebeu-se que com o passar do 
tempo os mesmos demonstraram cada vez mais interesse 
pela prática musical, observando-se maior empenho e sa-
tisfação em fazer algo de seu interesse dentro das propos-
tas ofertadas. A interação com o grupo proporcionou-lhes 
a percepção de que suas dificuldades não são exclusivas, o 
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que os levou a compartilhar experiências com os colegas 
resultando no desenvolvimento de sua reflexão, contextua-
lização, iniciativa e autonomia. (Professor Bolsista 1).

Por se tratar de um Colégio Militar, onde a presença de 
fardas, gritos de ordem, armas e submissão se apresentam 
sem nenhum constrangimento, os estudantes de música 
da EMAC, patrocinados pelo PIBID, transformaram um 
horizonte antes acinzentado em um céu multicor, onde as 
fardas cederam lugar à roupa informal; o grito de ordem 
foi substituído pelo harmonioso canto coral; as armas (cin-
gidas ao corpo dos militares) se transformaram em violões, 
guitarras, flautas doces a desfilarem por entre os vários cor-
redores; e a submissão virou voz ativa. Isso tudo, sem des-
merecer o civismo e o valor à cidadania pregados por esta 
Instituição. (Professor Bolsista 2).

Por fim, além da reflexão sobre a prática, construída cotidianamen-
te na ação de ser professor, é importante destacar a afetividade e o vínculo 
que une aluno e professor, como pode ser observado no trecho seguinte:

Fazer parte desse projeto contribuiu para o meu crescimen-
to acadêmico, mas, coloco destaque quanto às questões mo-
rais. Pois, realmente é uma experiência maravilhosa colocar 
em prática parte daquilo que vemos na faculdade, ainda 
mais se tratando de música, que é uma disciplina muito 
aceita na escola pelos alunos. Me fez aprender muito quan-
to a aspectos didáticos, quanto a entender a limitação do 
outro, crescimento em conjunto e sou capaz de dizer que 
vou seguir com essa maneira de trabalhar instrumento em 
conjunto. Apesar das limitações físicas da escola (falta de 
instrumento, entre outros), é muito interessante, pois, o 
professor se vê em situações-problema e desenvolve sua 
criatividade para não deixar com que isso possa ser um 
problema que atrapalhe o desenvolvimento da aula. Sem 
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contar no carinho que nós desenvolvemos por cada jovem e 
o sentimento maravilhoso de conseguir atingir alguém que 
poderia nunca ter tido oportunidade, isto sim, eu diria, é 
um sentimento inenarrável. (Bolsista 8).

Considerações finais

Desde a implementação do PIBID-Música em 2010, ocorreu uma 
grande movimentação que estabeleceu um diálogo bastante produtivo 
entre universidade e escolas de ensino básico. Tal diálogo foi mediado 
pelos acadêmicos bolsistas e professores supervisores, que estiveram à 
frente nas respectivas escolas, possibilitando atividades de apreciação e 
interpretação no campo da música, fundamentais para o enriquecimen-
to cultural dos estudantes da educação básica alcançados pelo PIBID. 

O trabalho pautado pelo pensamento do professor reflexivo le-
vou em consideração as circunstâncias cotidianas dos alunos, trabalho 
este que vai desde a reflexão acerca de repertórios mais adequados a 
serem trabalhados em sala de aula até a apresentação de resultados, 
quer em formas de artigos científicos, como também apresentações 
públicas, em forma de recitais. 

Acreditamos que com a continuação do projeto PIBID-Música, 
um ganho significativo continuará ocorrendo, tanto para a universi-
dade quanto para as escolas de ensino básico participantes do projeto. 
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Anexo do capítulo: Folia de São Sebastião, das comunidades 
quilombolas da Chapada Dos Veadeiros- GO: uma tematização da 
festa junina no Cepae/ UFG (p.33)
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Alunos da Disciplina 
Eletiva (Ensino Médio)  
– Projeto de Prevenção 
ao uso de drogas: ação 
integrada entre o Cepae 
e a família - Foto arquivo 
do projeto

Alunos dos 4ºs e 5ºs 
anos  – Projeto de 

Prevenção ao uso de 
drogas: ação Bem 

Vive – Foto arquivo 
do projeto

Mães e avós dos 
alunos dos 4ºs e 5ºs 
anos  – Projeto de 
Prevenção ao uso de 
drogas: ação Bem 
Vive - Foto arquivo 
do projeto

Anexo do capítulo: Prevenção ao uso de drogas: uma experiência no 
Cepae (p.58)
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Anexo do capítulo: Brincadeiras e interações: eixo do trabalho na 
educação infantil (p. 98)

Figura 1 - Levantamento do Tema do 
Projeto

Figura 2 - Escravos de Jó

Figura 3 - Dança da Cadeira
Solidária!

Figura 4 - Amarelinha

Figura 5 - Escorrega com Papelão Figura 6 – Voto: Escolher a Brincadeira
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Figura 7 - Confecção de Brinquedos: Bola de Meia e Peteca

Figura 8 - Brincando de Faz de Conta: Salão de Beleza, imaginação a flor da 
pele!
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Figura 10 - Sacola de Brincadeiras; emoção e alegria ao levar a sacola com 
brinquedos e sugestão de brincadeiras para casa e socializar a vivência das 
brincadeiras em família com os colegas!

Figura 9 - Releitura das Obras: Brincadeiras de Ivan Cruz
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Anexo do capítulo: O meu, o seu, o nosso lixo: a construção e o 
desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar acerca dos 
resíduos sólidos (p. 152)

Figura 1: Aluna observando células ao microscópio

Figura 2: Alunos obser-
vando fungos na escola e 
registrando no caderno.

Figura 3: Experimento para cultivar bacté-
rias.
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Figura 4: Visita ao aterro sanitário de Goiânia.

Figura 5: Palestra com o representante da Incubadora Social da UFG.
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Anexo do capítulo: O uso da linguagem computacional gráfica logo 
nas aulas de geometria: implicações de uma abordagem investigativa 
e criativa (p. 175)
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Quadro 2 - Construção de polígonos regulares e a sua generalização

Fonte: produção própria, 2014
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Anexo do capítulo: Viagem a Pirenópolis: uma experiência pedagógica 
transdisciplinar (p. 201)
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Anexo do capítulo: A cartografia escolar como linguagem: reflexões e 
possibilidades de formação docente (p. 241)
Imagens 01 e 02 - Regência realizada pelo grupo PIBID/Geografia no 1° ano do Ensino 
Médio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), 2015.

Fonte: Autores, 2015.
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Anexo do capítulo: Do exterior para o interior do espaço escolar: 
reflexão-crítica sobre uma pesquisa voltada para a educação inclusiva 
na 1ª fase do Cepae (p. 252)

FIGURA 1 – Sala de aula da 1ª Fase do Ensino Fundamental do CE-
PAE/UFG

FIGURA 3 – Criança espe-
cial (DOWN) brincando so-
zinha em horário de recreio.

FIGURA 2 – Espaço de re-
creação do CEPAE
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FIGURA 4 - Criança especial (DOWN) no horário do recreio brincan-
do em um dos espaços do CEPAE.
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Figura 1. Desenvolvimento das atividades práticas durante o projeto de Intervenção 
Pedagógica da Biologia.

Anexo do capítulo: Projeto de intervenção no estágio: reflexões-cons-
truções-criatividade (p. 362)
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Anexo do capítulo: Estágio no ensino de ciências nos anos inicias: 
possibilidades de aprender! (p. 404)

Figura 1. Circuito de atividades desenvolvidas com alunos de anos iniciais.
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Anexo do capítulo: Materiais extra-didáticos: trabalhando com 
fraseologismos em língua francesa (p.428)

En file indienne La douche écossaise

Une tête de Turc
Filer à l’anglaise

Parler le français comme une 
vache espagnole

Parler le français comme une vache 
espagnole

Atividade 1 – Aqui, os alunos desenharam o que, para eles, seria o 
significado da expressão idiomática.
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La nuit tous les chats sont gris.

Atividade 2 – Desenhos que ilustram dos provérbios:

A cœur vaillant, rien d’impossible.
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Anexo do capítulo: Comunicação: um caminho para dialogar e 
entender (p. 459)

Gráfico1: Representação das principais críticas ao CEPAE apontadas 
pelos alunos durante o Projeto de Intervenção Pedagógica

Quadro 1. Categorização das críticas apontadas pelos alunos do CE-
PAE durante o Projeto de Intervenção Pedagógica

TEMA DESCRIÇÃO

Lanche
Comidas mais leves/Ruim/Melhorar o lanche/ Lanche mais saudável/ Fila mais 
organizada/Apresentação do cardápio/ Muito gorduroso/ Poucas opções/ Organizar fila 
por série/Falta lanche 

Uniforme

Maior variedade/ Uniforme não divulga a escola/ Liberar a entrada se uniforme/ 
Mudar a cor/ Liberar uso de short/ Uniforme branco suja muito/ O uso do uniforme 
não é cumprido/ Suja fácil/ Feio/ Não gosto do tipo/ Educação física com outro tipo/ 
Uniforme obrigatório não é entregue/ 

Obras Muito lenta/ Gera muita bagunça e sujeira/ O barulho atrapalha as aulas/ Deveriam ser 
feitas nas férias/ Corrupção/ Devagar e mal feita/ Causa alergia

Estrutura

Ruim/ Melhorar estrutura/ Tirar o sino de perto das salas/ Colocar grades nas 
janelas(macacos)/ Não tem data show/ Laboratório de informática não está pronto/ 
Banheiros masculinos estragados/ Construir uma lanchonete/ Construir uma mini 
rampa/ Televisão deveria voltar/ Melhorar o aparelho de som/ Falta tecnologia/ Ter 
uma sala para os alunos dormirem/ Melhorar climatização da salas de aula/ Melhorar 
banheiros

Namoro Liberar namoro do mesmo sexo/ Liberar o namoro/ Namoro excessivo

Ensino

Diminuir quantidade de eletivas/ Tirar eletivas/ Ter eletivas para o ensino fundamental/ 
Ter duas aulas de Educação Física/ Não prepara para o ENEM/ A escola não tem 
reforço/ Eletivas chatas e inúteis/ Aumentar as aulas de Ed. Física, Artes, Música, 
Sociologia e filosofia/ Mais aulas de teatro, dança e matemática básica/ Proporcionar 
viagens pedagógicas

Gestão

Direção é distante/ Coordenação deve ser mais rígida/ Equipe diretiva deveria agir 
mais/ Não tirar férias durante as aulas/ Solicitação de equipamentos não atendida/ 
Liberdade de escolha do tema da quadrilha/ O inter classe só é realizado se os alunos 
organizarem/ Chapa única para escolha

Limpeza Sem papel higiênico/ Tirar os objetos deixados no pátio/ Carteiras sujas de corretivo / 
Limpeza (sala, banheiro e pátio) /  Melhorar o cuidado com o lixo/ 
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Professores
Mais sérios/ Menos irritados/ Muito velhos/ Reclamam da apatia dos alunos/ Reclamam 
de dores/ Tratam os alunos como crianças/ Deveriam incentivar/ Alguns gritam demais/ 
Alguns mal-educados/ 

Recreio Aumentar o tempo/ Melhores músicas/ Poder ficar na sala/ Bolas para poder jogar/ 
Música muito alta/ 

Gráfico2: Representação dos principais elogios ao CEPAE apontadas 
pelos alunos durante o Projeto de Intervenção Pedagógica

Figura 1. Organização e participação da comunidade escolar no espa-
ço para reflexão e leitura das ideias (críticas e/ou elogios) para apresen-
tação de resultados à comunidade escolar.
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Anexo do capítulo: Mídias contemporâneas na escola: possibilidades 
da educação digital (p. 472)

Figura 1 – Trecho de vídeo curta-metragem com intervenção digital fíl-
mica

Fonte: Arquivo Pessoal - Ano: 2015

Figura 2 – Trecho de vídeo curta-metragem com intervenção digital fíl-
mica

Fonte: Arquivo Pessoal - Ano: 2015
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Figura 3 – Processo de trabalho dos estudantes em meio à construção de 
um vídeo documentário - Fonte: Arquivo Pessoal. Ano: 2015

Figura 4 – Registro fotográfico de ação congelada para uso em técnica de 
stop motio - Fonte: Arquivo Pessoal Ano: 2015

Figura 5 – Registro fotográfico de técnica de velocidade do obturador e 
tempo de exposição - Fonte: Arquivo Pessoal. Ano: 2015
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Figura 6 – Registro fotográfico de técnica de velocidade do obturador e 
tempo de exposição - Fonte: Arquivo Pessoal. Ano: 2015

Anexo do capítulo: O “acontecimento” PIBID desde o lugar de onde 
falamos: o curso de Licenciatura em Filosofia (p. 596)

Gabriela; Jordanna; Nayara; Lorena; Munique




