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Apresentação 

 

Este V Seminário de Dissertações do Programa de Pós-graduação em Ensino 

na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da 

Universidade Federal de Goiás (PPGEEB/CEPAE/UFG) tem um sabor especial, não só 

por se tratar de mais um evento acadêmico que divulga, discute e avalia as pesquisas 

que vêm sendo realizadas pelos mestrandos, desta vez os ingressos em 2017, mas 

também porque celebra o Jubileu de 50 anos de história do CEPAE! E, para abrilhantar 

ainda mais esta importante e festiva comemoração, em 2018, a Programação contou 

com a participação de três mestres egressos do PPGEEB, que atuam em escolas 

municipais e estaduais de Educação Básica em Goiás, além de doze avaliadores 

externos, pesquisadores atuantes do IFG, da PUC-GO, da UEG e da UFG, e de duas 

conferencistas, pesquisadoras da Fiocruz e da UERJ, que vieram falar sobre “Produtos 

Educacionais” e a obra O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação 

intelectual, de Jacques Rancière, indicada para o processo seletivo de 2019, do 

PPGEEB. 

Nestes Anais, em forma de Resumo Expandido, estão compilados os projetos 

de pesquisa de trinta e cinco mestrandos, cujos objetos de investigação têm intrínseca 

relação com o ensino na Educação Básica, em suas diferentes áreas de conhecimento. 

Sob a coordenação de docentes do Programa, doze mesas redondas foram organizadas, 

para oportunizar a discussão sobre os referenciais teóricos e as metodologias de 

investigação adotados; o que certamente enriquecerá o trabalho de conclusão de suas 

investigações e, consequentemente, de elaboração das propostas de intervenção em sala 

de aula, reunidas em produtos educacionais. Resumidamente, os temas que se seguem 

ilustram a diversidade de questões suscitadas a partir de olhares atentos de professores e 

gestores que vivem o dia a dia da escolarização básica.  

Na manhã do primeiro dia do evento, tiveram lugar três mesas redondas. Na 

intitulada Geografia, foram tratados assuntos relacionados a cartografias existenciais de 

alunos de escolas situadas na periferia de Goiânia; aos desafios, práticas e 

possibilidades do ensino em classe hospitalar/domiciliar; e à análise do significado de 

ensino, a partir do espaço vivido por docentes e discentes, no interior de Goiás. Na mesa 

redonda Filosofia, discutiu-se o ensino desta disciplina pela perspectiva da narração, a 

partir de mitos e com a utilização de recursos midiáticos. E, na Leitura, foram 
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problematizados os gêneros discursivos na formação para o exercício da cidadania; a 

charge como texto que corrobora uma postura leitora crítico-reflexiva; e a 

argumentação como elemento imprescindível à produção textual do tipo dissertativo.  

No período da tarde de 25 de setembro, também outras três mesas foram 

organizadas. A de Literatura versou sobre questões relacionadas ao imaginário, à 

subjetividade e às afetividades literárias; à formação do leitor de poesia nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental; e às práticas de leitura literária nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Na mesa Educação Profissional, foram discutidos a permanência e o 

êxito da formação integrada, no Ensino Médio oferecido por um IFG no interior do 

estado; e o reflexo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na formação 

continuada de professores do Ensino Fundamental das Redes Municipal e Estadual de 

Educação de Goiânia. Ainda, para tratar de Inclusão e Alfabetização, dois trabalhos 

discutiram a questão relacionada ao letramento de estudantes com Síndrome de Down e 

ao ensino de geometria para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

No segundo e último dia do V Seminário de Dissertações, aconteceram outras 

seis mesas divididas em dois períodos. Pela manhã, a de História trouxe à discussão a 

temática indígena em um município de Goiás; a Lei 10.639 e o papel do docente na 

construção das relações étnico-raciais; e a construção de uma proposta de formação 

continuada, pelo viés do ensino relacionado a questões de gênero. Na nomeada 

Educação Física, foram tratadas questões relativas ao currículo integrado e à cultura 

corporal; às aulas de futebol à luz da pedagogia histórico-crítica; e à trajetória do ensino 

da dança como resistência na escola pública. E a que se intitulou Educação e Ensino 

Médio versou sobre aulas de artes visuais e o professor/artista; bem como o processo de 

leitura de itens do ENEM na formação do leitor; e, ainda, as perspectivas de cultura e 

biodiversidade tendo como foco o conhecimento acerca do bioma Cerrado. 

Para concluir as atividades desenvolvidas pelos mestrandos ingressos em 2017, 

foram discutidos nove projetos em três mesas. Em uma, a de Matemática, foram 

apresentadas narrativas de aulas de sequências numéricas desenvolvidas em cenários de 

investigação; bem como interessantes formas de se abordar os conteúdos dessa 

disciplina, lançando mão de jogos no Software Scratch e da produção de Fanzines. Em 

relação às últimas duas, sobre educação inclusiva, a que foi nomeada Inclusão e 

Psicanálise problematizou questões relacionadas a diagnósticos provenientes da área de 

saúde na atuação dos profissionais da educação, e ao recalcamento e à sistematização da 
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escrita na escola, a partir dos estudos de Freud e Lacan; além do ensino discursivo de 

Libras/Português escrito, tomando em conta os conceitos de dialogismo, em Bakhtin, e 

de incompletude, em Freire. E a outra, de Inclusão e Formação, tratou de cursos de 

preparação de professores e servidores por meio de recursos digitais, como os 

desenvolvidos no Projeto Digidown, da FE/UFG, e na Plataforma Moodle, do IFG; e 

também a partir de experiências recolhidas de escolas especiais, como é o caso da 

Associação Pestalozzi de Goiânia. 

Este panorama sucinto dos diversificados temas relacionados ao ensino na 

Educação Básica, que serão tratados com zelo e detalhamento nas próximas páginas 

destes Anais, demonstra a relevância da organização de um evento acadêmico cujo 

resultado é fruto do envolvimento e da contribuição de gestores, servidores técnicos, 

docentes e discentes que, insistente e corajosamente, seguem lutando pela educação 

garantida na Constituição Brasileira, pública, laica, democrática e de todos!  

 

 

Profa. Dra. Deise Nanci de Castro Mesquita 

Profa. Dra. Ilma Socorro Gonçalves Vieira 
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O ENSINO DA GEOGRAFIA EM CLASSE 

HOSPITALAR/DOMICILIAR: DESAFIOS, PRÁTICAS E 

POSSIBILIDADES 
 

Jean Marcos da Silva (Orientando – PPGEEB-CEPAE/UFG) 

jmarcosbrt@gmail.com  

 

Glauco Roberto Gonçalves (Orientador – PPGEEB-CEPAE/UFG) 

glaucogoncalves1@gmail.com 

 

Introdução 

Atualmente, centenas de educandos com necessidades educacionais especiais 

temporárias ou transitórias, por motivo de tratamento de saúde, iniciam ou dão 

continuidade ao seu processo educacional em classes hospitalares e/ou domiciliares no 

Estado de Goiás, através do Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar (NAEH), 

que se encontra dentro da Gerência de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, que se localiza dentro da Superintendência de Inclusão, da Secretaria de 

Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE). Assim, desde 1999, ano de 

implantação das classes hospitalares e domiciliares em Goiás, através do “Projeto 

Hoje”, esta modalidade de ensino, em espaço não formal de educação, continua 

ininterruptamente a desempenhar seu objetivo: atender a crianças, jovens e adultos nas 

diferentes modalidades de ensino da Educação Básica, que se encontram 

impossibilitados de frequentarem a escola, em virtude de internação hospitalar ou de 

tratamento de saúde, permitindo-lhes a continuidade no processo de escolarização, a 

inserção ou reinserção em seu ambiente escolar. 

Desta forma, conforme Brasil (2002), o “campo de atuação do professor 

ampliou-se, com o surgimento de classe hospitalar/domiciliar”, e este espaço de 

educação já é uma realidade no Estado de Goiás. E embora ocupando território e o lugar 

predominantemente da saúde, é desenvolvido por profissionais da Educação. Estes, por 

sua vez, seguem o currículo referência de ensino proposto pela SEDUCE e possuem 

diretrizes próprias de atuação. Assim sendo, as disciplinas trabalhadas são as mesmas da 

escola de origem do aluno e o currículo trabalhado nesse âmbito segue a mesma base da 

escola, o Currículo Referência. Portanto, é nesse contexto e nesse espaço que se dão as 

relações humanas, a saber, a relação didática e dialética entre professor-aluno. O ensino 

da Geografia, nesse sentido, ocupa e faz uso desse espaço, pois, conforme Santos 

(1994), “o espaço é um conjunto de formas, contendo frações da própria sociedade que 

se movimenta”. Porém, como se tem dado o processo de ensino-aprendizagem de 

mailto:jmarcosbrt@gmail.com
mailto:glaucogoncalves1@gmail.com
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Geografia nesse contexto de classe hospitalar/domiciliar? A busca pela resposta a esta 

questão motivou a pesquisa.  

A relevância social deste trabalho se torna evidenciada ao considerarmos 

alguns dados do NAEH. Por exemplo, no ano de 2017, foram realizados 1.256 

atendimentos nas classes hospitalares e domiciliares em Goiás. E essa demanda é 

crescente, pois a cada dia mais educandos necessitam de atendimento nessas referidas 

classes especiais de ensino, devido às condições de saúde. Este trabalho se justifica 

ainda, pelos relativamente poucos trabalhos encontrados sobre a temática, ensino de 

Geografia no contexto hospitalar/domiciliar. Esse tema, praticamente não é 

contemplado nos Projetos Pedagógicos dos cursos de licenciatura em Goiás, incluindo 

os cursos de Geografia. Com isso, grande parte dos professores, ao terminar a 

graduação, não se sente preparada para atuar em classes hospitalares e domiciliares. 

Pelas experiências, não é exagero dizer que muitos professores nem sabem da existência 

de tal modalidade de ensino.  

Assim, este trabalho tem por objetivo contribuir com o processo ensino-

aprendizagem de Geografia nas classes hospitalares e domiciliares em Goiás, a partir de 

uma proposta de intervenção com o uso de outras linguagens (música) no ensino de 

Geografia, por meio de recursos tecnológicos a serem desenvolvidos como resultado da 

pesquisa. Objetiva-se, ainda, perceber os principais desafios e dificuldades dos 

professores do NAEH, em promover o ensino de Geografia nos anos finais do Ensino 

Fundamental, no contexto hospitalar/domiciliar, e contribuir com novas possibilidades 

de ensino de Geografia, por meio do uso dos recursos tecnológicos. A finalidade é 

despertar o interesse, a participação, a consciência e o senso crítico dos educandos, para 

que eles possam compreender a realidade que os cerca, além de promover o uso de 

outras linguagens para o ensino de Geografia, como, por exemplo, a música, por meio 

da construção do software educativo. 

 

Fundamentação Teórica 

O processo de democratização do ensino tem sido discutido e defendido no 

Brasil, de forma mais intensa nas últimas décadas, tanto na questão do acesso, como 

também na permanência no âmbito escolar, especialmente quando se trata da Educação 

Básica. O aluno com necessidade educacional especial, por motivos de doenças e/ou 

convalescença, tem seu direito à educação garantido por lei, pois, a Constituição 
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Federal, em seu artigo 205, diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família e que deve contribuir para o desenvolvimento da pessoa e prepará-la para o 

exercício da cidadania. Já a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), no artigo 5° e no artigo 23°, garante a obrigatoriedade de ensino e a criação de 

formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino por parte do Poder Público. 

Vale citar, ainda, a Resolução nº 02/2001 do Conselho Nacional da Educação, que 

implementa uma política específica sobre as classes hospitalares e domiciliares, a partir 

do documento intitulado “Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica”. Em seu artigo 13°, o documento ressalta a importância de os 

sistemas de ensino organizarem o atendimento educacional especializado a alunos que, 

por razão de tratamento de saúde, estão impossibilitados de frequentarem as aulas, 

sejam por motivos de internação hospitalar ou porque estão em processo de recuperação 

em seus domicílios.  

O principal referencial teórico que embasa os trabalhos dos professores no 

NAEH é Vygotsky, pois, esse autor nos propõe um olhar que se aplica também aos 

alunos hospitalizados, uma vez que não é um olhar de complacência ou desânimo, ou 

mesmo de pesar, mas de otimismo em relação às possíveis capacidades das crianças 

com necessidades educacionais especiais. Seus escritos nos convidam a termos uma 

visão dialética do real, que leve à constatação de que, se existem problemas, existem 

também possibilidades. E estes, por sua vez, podem ser uma fonte de crescimento. 

Conforme, Vygotsky (1989) descreve:  

 
[...] um defeito ou problema físico, qualquer que seja sua natureza, desafia o 

organismo. Assim, o resultado de um defeito é invariavelmente duplo e 

contraditório. Por um lado, ele enfraquece o organismo, mina suas atividades 

e age como uma força negativa. Por outro lado, precisamente porque torna a 

atividade do organismo difícil, o defeito age como um incentivo para 

aumentar o desenvolvimento de outras funções no organismo; ele ativa, 

desperta o organismo para redobrar atividade, que compensará o defeito e 

superará a dificuldade. Esta é uma lei geral, igualmente aplicável à biologia e 

à psicologia de um organismo: o caráter negativo de um defeito age como um 

estímulo para o aumento do desenvolvimento e da atividade (VYGOTSKY, 

1989, p. 7).  

 

Outros autores, como Carvalho, Ceccim, Fonseca, Freitas, Ortiz, entre outros, 

desenvolveram relevantes e contundes trabalhos que ressaltam a importância do ensino 

em classes hospitalares e, por isso, também serão utilizados como referenciais teóricos 

nessa pesquisa. Autores como Bastos, Silva e outros, que enfatizam a importância da 
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música no processo ensino-aprendizagem, também serão utilizados como referenciais 

teóricos.  

Portanto, mais do que simplesmente cumprirem aspectos legais quanto à 

legislação vigente, as contribuições das classes hospitalares vão muito além, pois estas 

não só cumprem com os currículos escolares, como também preparam o aluno para a 

vida, conforme destacado por Ortiz e Freitas (2005):  

 
Tal modalidade de ensino constitui-se como o espaço do aprender em 

situação hospitalar, configurando uma ação educacional compatível com o 

entorno problematizador, para que o paciente-aluno, durante o tratamento 

médico, ou após o término, não seja absorvido em outra situação de conflito: 

o despreparo para a vida escolar (ORTIZ; FREITAS, 2005, p.24). 

 

Assim sendo, as classes hospitalares exercem grande importância na vida dos 

alunos com necessidades educacionais especiais, provocados por algum tipo de doença 

ou convalescença. Ortiz (2001) ressalta a relevância da intervenção pedagógica dentro 

do hospital: 

 
A intervenção educacional assume um risco de insinuar a existência do 

mundo extra-hospitalar, a escola como agenciadora de processos de aquisição 

de aprendizagem, desenvolvimento de competência intelectual e interação 

entre seus pares, compondo um novo quadro de qualidade de vida, 

entrecruzando sentidos e construindo sentidos para ressignificar o 

adoecimento. No ideário simbólico do paciente pediátrico, a escola 

apresenta-se com roupagem revolucionária, anunciadora da liberdade, 

embora provisória, das rotinas da internação e das torturas dos procedimentos 

terapêuticos instituídos, para instituir o novo, a criatividade, a autorização de 

ser desafiado e desenvolvido no contato com o saber (ORTIZ, 2001, p. 72). 

 

Branco (2004) ressalta que “estudar pressupõe caminhar, construir, viver. 

Viver pressupõe vencer a doença”. Nesse contexto, professores de classes hospitalares 

tornam-se co-promotores do processo de cura, auxiliares em um movimento que procura 

impedir a alienação da criança. Portanto, os professores dessas classes deverão elaborar 

projetos que integrem a aprendizagem, de maneiras específicas para os alunos 

hospitalizados, adaptando-os a padrões que fogem da educação formal, resgatando e 

integrando cada aluno ao contexto educacional, uma vez que, há intencionalidade 

pedagógica vivenciada nas classes hospitalares, conforme Ortiz (2001) descreve: 

 

Há uma intencionalidade nesta ação: a luta contra a doença, não com arsenal 

curativo da medicina, mas, antes, com uma atenção escolarizada, armada com 

anseios de crescimento pessoal, investimento na criatividade, na busca de 

caminhos novos e na geração de expectativa de realização (ORTIZ, 2001, p. 

72).  
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Portanto, nas classes hospitalares, os vínculos sociais se fazem realidade: 

colegas, professores e funcionários fazem parte das relações da criança com o mundo, 

conforme Ceccim e Carvalho (1997) destacam: 

 
Durante a hospitalização, a criança sofre uma profunda cisão nos seus laços 

sociais: de um lado a escola e as brincadeiras e, de outro, o hospital e os 

procedimentos clínicos. [...] sua vida fica restrita aos espaços família/casa e 

hospital/doença. Para todas as crianças, em nossa sociedade, a escola é um 

lugar de contato social, de vida” (CECCIM; CARVALHO, 1997, p.76).  

 

Sem dúvida, a possibilidade de manutenção dos vínculos socioexistenciais, que 

se formam no processo educacional e na relação dialética professor-aluno, é de extrema 

importância no processo saúde-doença. Por isso, hoje, a escola adentra ao hospital; 

interliga-se; participa. Traz em meio aos conteúdos a possibilidade de vínculo com o 

mundo saudável (ORTIZ; FREITAS, 2005). Blanco (2008) tão bem descreve, que “se o 

soro na veia é a certeza da doença, o lápis na outra mão é o vínculo estabelecido com a 

vida, com o futuro, com a cura. Estudar pressupõe caminhar, construir, viver. Viver 

pressupõe vencer a doença”.  

 

Metodologia 

A pesquisa tem como base um estudo qualitativo, exploratório e analítico, 

valendo-se da Pesquisa-Ação, pois esta pode favorecer reflexão sobre a prática 

desenvolvida, bem como promover ações e mudanças de atitudes. Conforme Thiollent 

descreve: 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo 

e participativo (THIOLLENT, 1985, p. 14).  

 

Desta forma, os sujeitos praticantes da pesquisa são cinco professores de classe 

hospitalar e cinco professores de classe domiciliar, que ministram o conteúdo de 

Geografia aos educandos atendidos pelo NAEH, nos anos finais do Ensino 

Fundamental, no sentido de promover um acompanhamento sistemático do processo 

educacional, em especial, do ensino de Geografia, no contexto hospitalar/domiciliar. 

Como instrumentos, são utilizados questionários, entrevistas, observação das aulas, 

conversas espontâneas com os professores, o software educativo (produto educativo) e 

outros que se tornarem necessários no decorrer da pesquisa. Vale ressaltar que internet, 
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computadores, tabletes, celulares são indispensáveis no decorrer da pesquisa e do 

acompanhamento das aulas. A pesquisa se dá no Núcleo de Atendimento Educacional 

Hospitalar (NAEH) e nas instituições (hospitais onde se encontram as classes 

hospitalares) e domicílios dos alunos atendidos pelo NAEH, onde estão localizadas as 

classes hospitalares e domiciliares. 

 

Produto Educacional 

Visando à ressignificação dos conteúdos trabalhados, bem como das 

metodologias e instrumentos utilizados e da utilização de outras linguagens no ensino 

de Geografia nas classes hospitalares e domiciliares, será criado e oportunizado, nas 

aulas da disciplina para os educandos atendidos pelo NAEH, o software educativo 

denominado “AGM – Aprendendo Geografia por meio da Música”. Este aplicativo 

permitirá que o professor trabalhe, de forma criativa e crítica, boa parte dos conteúdos 

propostos nos anos finais do Ensino Fundamental, por meio das músicas contidas nele e 

das respectivas reflexões políticas, sociais e econômicas que ele ofertará. O aplicativo 

disponibilizará links, que permitirão que o professor e o educando, conectados à 

internet, acessem e baixem músicas que não estão em sua biblioteca, mas que se 

relacionem com um conteúdo desejado. Haverá também “janelas” que permitirão ao 

professor e ao educando criar e compartilhar sua própria produção musical (estrofes, 

paródias, rimas, músicas, entre outros) relacionada ao conteúdo estudado e suas 

respectivas reflexões. 

 

Palavras-chave: Ensino. Classe hospitalar. Geografia.  
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Apresentação 

Os docentes em geral devem no exercício de sua profissão reavaliar 

constantemente sua prática pedagógica. Mesmo diante das dificuldades presentes no 

contexto socioeducativo e da inexperiência na pesquisa acadêmica a busca por um 

mestrado profissionalizante foi o viés mais acertado por trazer mudanças criativas para 

diversificar as minhas práticas desenvolvidas em sala de aula.  

Tais inquietações levaram-me a questionar porque não oportunizar as 

expressões das vivências afetivas e existenciais dos lugares dos alunos a partir do olhar 

cartográfico. Teles (1990), me fez repensar minha prática educativa e mudar a trajetória 

dos debates em sala quando me vi, com emoção, ouvindo o discurso de uma aluna, de 

13 anos de idade, que tem que ficar, durante a madrugada, antes das 6 horas da manhã, 

no ponto de ônibus no Residencial Orlando de Morais, para chegar às 7 horas na escola, 

pois seu padrasto sai muito cedo para trabalhar. Esse local, de onde essa estudante sai, 

não é tão longe do local onde fica a escola em que estuda. No entanto, a dificuldade de 

acesso desse bairro interfere no seu deslocamento assim também como implica sua 

socialização no espaço da escola.  

Teles argumenta que a escola deve ser pensada e vivida como um espaço de 

bem comum público, cujo dever é ampliar as potencialidades do aluno e não como um 

espaço de hierarquização, violência e preconceitos. Nesta perspectiva de 

questionamento, Silva (2000) discute a função do espaço escolar: 

 

[...] quais as implicações políticas de conceitos como diferença, identidade, 

diversidade e alteridade? O que está em jogo na identidade? Como se 

configuraria uma pedagogia e um currículo que estivessem centrados não na 

diversidade, mas na diferença concebida como processo, uma pedagogia e 

um currículo que não se limitassem a celebrar a identidade e a diferença, mas 

que buscassem problematizá-las? (SILVA 2000, p.74)  
 

A partir destas ideias passei a observar com mais atenção o contexto escolar 

em que desenvolvia as minhas ações profissionais. Chamou-me a atenção o fato de que 
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alguns alunos residentes do Residencial Orlando de Morais e da Vila Joaquim Roriz, 

dois bairros da região norte de Goiânia, frequentemente chegavam atrasados na sala de 

aula e eram apelidados de “Pé de toddy”. Os bairros estão nos arredores e na vizinhança 

do Setor Itatiaia, onde está a escola, mas o acesso é prejudicado pela escassez das linhas 

de ônibus. A insígnia “Pé de toddy” é uma das muitas formas com que outros estudantes 

se referem a esses alunos, uma maneira pejorativa de se referir a quem mora em 

específico nos bairros que seleciono para a pesquisa. Tais estudantes muitas vezes, se 

apresentam com os sapatos sujos de terra vermelha que caracteriza a região, o que 

confere a alusão à cor do achocolatado “toddy”, alimento consumido pela a maioria dos 

jovens brasileiros. Deste modo, comecei a perceber que há uma questão identitária que 

transita entre o sujeito e seu espaço de vida. É importante conhecer esse lugar, os 

bairros de onde veem esses estudantes, os que, inclusive nas suas próprias narrativas são 

bairros vistos como “perigosos”. 

Ao transitar pela Vila Joaquim Roriz e pelo Residencial Orlando de Morais e 

ver essa condição de vida dos lugares mais íntimos desses sujeitos à impressão que eu 

senti era que morar nesses lugares seria sinônimo de pobreza e sofrimento. A falta de 

recursos básicos como instalações de esgoto e água tratada, o número de terrenos 

baldios e a falta de asfalto me conduz a atmosfera deles de modo que posso 

compreender seu lugar de vida.  

Para problematizar meu estudo foi preciso entender qual posição esses 

estudantes ocupam nesta estrutura. Ficará a cargo dessa dissertação, por meio das 

entrevistas, das análises dos locais de moradia, trabalho e lazer, compreender a 

cartografia existencial dos sujeitos da pesquisa. A minha inspiração é tentar fazer como 

o personagem Manelino, protagonista principal do romance de Bernardes (1986) que 

queria identificar um por um que passava nas ruas, onde eram suas vias de trânsito de 

trabalho de outros setores e das mulheres que levavam as crianças para a creche. 

Precisava representar a mentalidade e ideologia desses sujeitos que estigmatizavam e os 

estigmatizados. Viviam em “regra de pobre”, em situações precárias, mas muitos eram 

verdadeiros heróis, e não se esmoreciam diante das dificuldades da vida juvenil.  

O intuito substancial desse projeto de pesquisa é conhecer a construção do 

estigma no espaço escolar por meio do desvelar da identidade dos estudantes chamados 

pelos seus pares de “Pé de Toddy” assim também como analisar suas trajetórias, seus 

mapas de vida, suas identidades, onde quem produz e quem reproduz o estigma. 
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Esse estudo se concentrará mais verticalmente no mapeamento de estudantes 

(moradores dos bairros Vila Joaquim Roriz e Orlando de Morais) do Ensino 

fundamental e Médio do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás (CEPMG 

Waldemar Mundim) em Goiânia-GO. 

A seguir apresento o mapa da cidade de Goiânia, onde se encontra a 

localização do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás (CEPMG Waldemar 

Mundim) no qual os estudantes apelidados de “Pé de toddy” estudam - a Vila Joaquim 

Roriz e o Residencial Orlando de Morais. 

A Vila Joaquim Roriz está situada no encontro do Rio Meia Ponte com o 

Ribeirão Anicuns, próximo a Praça dos Violeiros no Setor Urias Magalhães, tendo com 

principais vias de acesso a Avenida Goiás Norte e depois a Avenida Pampulha. Já o 

Residencial Orlando de Morais, juntamente com o Residencial Antônio Carlos Pires por 

serem loteamentos recentes, constituem os últimos bairros da zona de expansão urbana 

de Goiânia. A principal via de acesso ao Residencial Orlando de Morais é a GO 462 que 

dá acesso ao município de Santo Antônio de Goiás. 
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Metodologia 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa na modalidade de estudo de caso, cujos 

recursos são a escuta dos discursos do olhar discente, meio que à deriva, ao qual eu 

volto o meu olhar de outra maneira às reflexões, procurando perceber os elementos mais 

importantes desse lugar complexo que é a escola, mesmo nesse contexto da 

militarização. Nesse contexto o olhar percebe a permanência do estigma, que nem a 

farda uniformizada consegue impedir. A escuta é uma metodologia bastante valorizada 

nessa face da pesquisa, porque eles falam comigo e a partir daí traçamos as cartografias 

fazendo o caminho com eles. Portanto, nessas condições de escuta, construções de 

caminhos dialogados, amadurecidos com os estudos teóricos, essa pesquisa trará a 

oportunidade da construção de materiais escritos e audiovisuais sobre alteridade e 

autoestima dos sujeitos na socialização dos seus espaços de vivências. 
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A escuta e a observação são os norteadores iniciais. A escuta é o exercício de 

sempre, porém, agora, munida de elementos teóricos para dar substância ao audível, 

posso definir a melhor maneira de coleta desses discursos. Um questionário semiaberto 

foi, inicialmente, aplicado com a intensão de compreender grosso modo as 

características gerais dos alunos dessa escola, seu acesso aos diferentes capitais 

culturais. Após a tabulação desses dados e a seleção do grupo focal, iremos acompanha-

los no seu percurso casa-escola, bem como vivenciar com eles os elementos 

significativos de sua percepção nessa grafia. Consequentemente, entrevistas feitas com 

o grupo focal de alunos serão importantes para desvelar o olhar que eles têm sobre eles 

mesmos assim como o olhar dos outros sobre eles: o que escutam; como vivenciam a 

situação de estigmatizados; por fim, quais os elementos que detém para compreender 

seu ser estar no mundo.  

Na conclusão da pesquisa, há intenção de promover discussões desse 

seguimento estudantil junto às autoridades institucionais que defendem os direitos e 

deveres dos estudantes, discutindo temas sobre os fenômenos multicausais da violência 

no espaço público escolar buscando alternativas que fortaleçam as capacidades de 

diálogos entre os discentes. 

 

Palavras-Chave: Escola. Juventude/Estudante. Estigma 
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O mundo contemporâneo se modifica rapidamente, por isso a sociedade exige 

que novos olhares sejam direcionados para o processo de ensino-aprendizagem. Assim, 

a escola continua sendo um espaço privilegiado no seio da sociedade. Nela, os 

educandos têm acesso a saberes diversos, tais como valores éticos e morais, os quais 

devem servir para pactuar as relações humanas do cotidiano, bem como, saberes 

oriundos das disciplinas em geral, e da Geografia, em particular, com potencial de 

contribuir para o preparo de cidadãos que possam compreender, intervir e reconstruir a 

sociedade e, nesse processo, possibilitar reflexões sobre o lugar. 

O lugar, categoria de análise do espaço geográfico, é uma base fundamental da 

Geografia, porque se apresenta como possibilidade de explorar os significados 

construídos pelos seres humanos, num dado local, e relacioná-los com a totalidade 

(STRAFORINI, 2008), com os contextos do vivido pelos docentes e discentes.  

O lugar do aluno e do professor, diante de um processo de ensino-

aprendizagem dialógico (FREIRE, 1980), permite uma construção coletiva e cidadã dos 

saberes. Assim, a Geografia Escolar, pautada na perspectiva de valorização do lugar, no 

processo de aprendizagem do aluno, carece de reflexões e indagações que promovam 

novas formas de condução do processo de ensinar e aprender (CALLAI, 1999).  

Busca-se a relação das disciplinas escolares com o cotidiano e com as questões 

permeadas no contexto sociocultural dos sujeitos. Porém, nada adianta se o processo 

desvincular-se do contexto em que escola, alunos e professores se inserem e não 

propiciar reflexões que impliquem na construção de significados da realidade. Ou seja, 

trabalhar o lugar como uma categoria de análise necessária para se compreender os 

fenômenos que acontecem no mundo, mas ocorrem temporal e territorialmente nesse 

local. Em face disso, esta proposta de pesquisa busca responder ao seguinte problema: 

de que forma o lugar contribui para a formação cidadã e como discentes e docentes 
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constroem ou reconstroem seus significados e sua identificação no ensino de 

Geografia? 

A proposta de pesquisa justifica-se em virtude da necessidade de reflexões que 

promovam novas formas de condução do processo de ensino/aprendizagem, podendo 

contribuir para consolidar o conhecimento geográfico vinculado à realidade do 

educando (CALLAI, 2000), pois o lugar é uma construção humana, constituindo-se em 

um polo de necessidade, mas também de construção social. Ou seja, a cidade como 

espaço da experiência, da afetividade, da solidariedade, do coletivo, deve ser valorizada 

para a construção de significados no ensino de Geografia, por meio da categoria lugar 

(CAVALCANTI, 2012). 

Este trabalho insere-se no cenário de uma preocupação crescente, acerca dos 

rumos do ensino de Geografia na sociedade contemporânea, haja vista que, cada vez 

mais se acentua a relevância de considerar os sujeitos envolvidos no processo 

educacional e, nesse tocante, deve-se também considerar o lugar como elemento crucial 

para o ensino-aprendizagem. Compreende-se que o papel do professor é fundamental na 

criação e no planejamento de situações de aprendizagem em que os alunos possam 

conhecer e utilizar os procedimentos (observação, descrição, analogia e síntese) de 

estudo geográficos, para que possam aprender a explicar, compreender e representar os 

processos de construção dos diferentes tipos de paisagens, territórios e lugares 

(BRASIL, 1997). 

As razões que levaram à escolha do objeto da pesquisa dizem respeito às 

aspirações, no sentido de intervir no processo de ensino-aprendizagem em Geografia, 

tornando-o mais significativo para estudantes e professores da Secretaria Municipal de 

Educação de Formosa-GO, da qual o pesquisador faz parte. Um ensino mais 

significativo nessa análise compreende a valorização do aspecto cultural, social e 

econômico dos quais docentes e discentes fazem parte. 

A partir dessa perspectiva, condições devem ser fomentadas, no sentido de 

propiciar que os discentes estabeleçam relações entre seu saber configurado a partir do 

lugar e o saber sistematicamente elaborado, discutido no âmbito escolar, para que 

possam refletir, questionar, debater e elaborar proposições a respeito das relações que 

são estabelecidas no espaço geográfico local, regional ou global. Desse modo, as 

questões culturais, sociais, econômicas, políticas, étnicas e religiosas, que compõem a 

prática social dos sujeitos, apresentam-se como possibilidades concretas de 



 
 

25 
 

aprendizagem do próprio processo de produção do espaço geográfico, inclusive para 

além do lugar.  

Diante dessas considerações, quatro questões surgiram ao se propor essa 

abordagem. Como o ensino da Geografia da cidade, por meio da categoria “lugar”, pode 

contribuir na mediação da formação de cidadãos? Como o ensino de Geografia nas 

escolas municipais X e Y, em turmas do 5º e do 6º anos do Ensino Fundamental, de 

Formosa-Goiás, localizadas, respectivamente, no centro e na periferia, atuam ou podem 

atuar para confrontar diferentes experiências geográficas de cada aluno, tendo em vista 

a construção de significados sobre o ensino? Como se dá o entrelaçamento dos saberes 

do cotidiano dos alunos e escolares? Que saberes os alunos possuem sobre a realidade 

cotidiana e como fazem uso dela? 

O conceito de lugar assume características intrínsecas, que se referem ao lugar 

na ciência geográfica e o lugar na Geografia Escolar. Ambas não se isolam ou 

caminham separadas, mas convergem em pontos comuns, complementam-se, 

dialeticamente, e interessam à construção do pensamento por conceitos geográficos no 

contexto escolar. Nessa perspectiva, faz-se uma análise do “lugar”, a partir das 

diferentes correntes teóricas da Geografia, especialmente a Geografia Humanista e a 

Crítica (AZEVEDO, 2016). 

Numa visão dialética, Milton Santos fez uma interpretação do lugar como 

“condição e suporte das relações globais” (SANTOS, 2005, p.156), às vezes concebido 

como mercadoria e também como expressão de uma individualidade. De acordo com 

ele, no surgimento do meio técnico-científico-informacional, o lugar emerge como uma 

combinação particular dos modos de produção, reflexo da divisão do trabalho. Na 

ordem local/global se constitui também uma razão global e uma razão local, que em 

“cada lugar se superpõem e, num processo dialético, tanto se associam quanto se 

contrariam” (SANTOS, 2012, p. 166). Assim, cada lugar constitui uma existência 

corpórea e uma existência que se relaciona com o mundo globalizado. 

Pode-se afirmar que trazer para a sala de aula o cotidiano vivido pelo aluno 

traduz-se numa oportunidade efetiva de significação de conhecimentos, que tende a 

possibilitar uma aprendizagem diferenciada, no sentido de estabelecer a própria 

vivência do educando como parâmetro de reflexão sobre a realidade (CASTELLAR 

2010, p. 44-45). 
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Nessa análise, o cotidiano pode ser entendido como mediação do lugar com a 

globalização, já que um não se explica sem o outro. Damiani (1999) ressalta a 

importância da compreensão dos processos que se espacializam em escala local e 

globalizam-se através das relações culturais, sociais e políticas, a partir do estudo do 

cotidiano. 

Paulo Freire considera que o docente não deve se limitar ao ensinamento dos 

conteúdos, mas, sobretudo, ensinar a pensar, pois “pensar é não estarmos demasiado 

certos de nossas certezas” (FREIRE, 2015, p. 29). O pensar de maneira adequada 

permite aos discentes se colocarem como sujeitos históricos, de modo a se conhecerem 

e ao mundo em que se inserem, intervindo sobre o mesmo, isto é, aprende-se a partir 

dos conhecimentos existentes e daqueles que serão ressignificados mais adiante. 

 

Objetivo geral 

Compreender a relevância do papel do Lugar na construção de significados no 

ensino de Geografia, a partir do espaço vivido por docentes e discentes do 5º e do 6º 

anos do Ensino Fundamental em Formosa-GO, e como um ensino contextualizado a 

partir do cotidiano dos alunos pode contribuir para potencializar o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Objetivos específicos 

 Discutir os significados que professores e alunos constroem em relação ao 

ensino-aprendizagem de Geografia na cidade de Formosa-GO, a partir do espaço 

vivido. 

 Relacionar a abordagem teórica do Lugar, sobretudo às relações estabelecidas 

com o global e ao cotidiano. 

 Elaborar uma proposição de intervenção pedagógica que considere a importância 

do Lugar como elo formativo para os docentes, através do fórum de discussões e 

da criação de um blog sobre a temática em análise. 

 

Método e procedimentos metodológicos 

A proposta teórica deste trabalho tem o método materialismo dialético como 

condutor da pesquisa. Ele favorece a reflexão e a visualização do lugar como processo 

contraditório do capital, vivenciado no cotidiano do ser humano e vinculado a outras 
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escalas – regional e global, local e nacional. Evidencia-se nessa pesquisa que o lugar é 

produzido pelos sujeitos sociais, sendo, assim, fruto do trabalho humano e da sociedade 

em cada momento histórico. O materialismo dialético contribui para a pesquisa, pois 

nos sentimos frente a uma nova prática, a variáveis e paradoxos que demarcam a 

realidade local. Ademais, o materialismo dialético “reconhece que a contradição é uma 

forma universal do ser” (TRIVINOS, 1987, p.71). 

O início das atividades do trabalho se deu com a revisão bibliográfica do tema 

da pesquisa, reformulação do projeto de pesquisa e busca de novas fontes, de acordo 

com a temática pesquisada. Na pesquisa, estão sendo utilizados os seguintes 

procedimentos metodológicos: levantamento e revisão bibliográfica e documental sobre 

a temática em questão; coleta de dados junto aos docentes e discentes de Formosa-GO, 

por meio de entrevistas semi-estruturadas; aplicação de questionários para professores e 

alunos e a observação de como professores e alunos vislumbram o lugar. 

Estão sendo analisadas duas turmas do Ensino Fundamental: uma turma do 5º 

ano e outra do 6º ano das escolas da pesquisa, localizadas em contextos antagônicos. 

Isso será importante, pois nos permitirá contrapor a interpretação dos sujeitos quanto ao 

lugar no ensino. 

 

Resultados e produto educacional 

A pesquisa encontra-se em andamento, na fase de análise dos dados coletados. 

Como resultados parciais, destaca-se: quanto aos docentes, a negligência em destacar os 

contextos do vivido na sala de aula, uma pouca identificação com o vivido; aos 

discentes, uma interpretação do lugar bastante restrita ao lugar onde se situa, pouca 

reflexão da abordagem lugar no global. Tais aspectos parecem indicar que o lugar no 

ensino de Geografia, como espaço das contradições sociais e da ação desses sujeitos, é 

uma das questões importantes a se constituir no processo de ensinar e aprender em 

Geografia.  

O produto educacional da pesquisa será constituído por um Fórum de 

discussões a ser propostos aos docentes de Geografia da Rede Municipal de Ensino de 

Formosa-GO, atuantes nos anos finais do Ensino Fundamental, com o objetivo de 

ressignificar nossas práticas e considerar o ambiente da sala de aula como dialógico. 

Além disso, será criado um blog a fim de difundir a importância do Lugar dentro da 

prática didático-pedagógica. 
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O fórum servirá para discutir a prática de ensino em Geografia e a relação 

professor/aluno, no ambiente de sala de aula. Será dividido em três pilares centrais: 1) 

Concepções teórico-metodológicas do ensino de Geografia. 2) O lugar na análise 

geográfica docente e discente. 3) A cidade como lócus dos saberes discentes e da 

geografia do aluno – contextualizações da sala de aula.  

A construção do Blog terá o intuito de contribuir, disseminar e intervir no 

processo de construção de um ensino mais significativo, em que se considere a 

importância do Lugar no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Lugar. Ensino de Geografia. Espaço vivido. 
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1. Apresentação da Proposta 

O seguinte trabalho pretende uma investigação no pensamento de Hannah 

Arendt de modo a esclarecer sua concepção de educação para que, a partir de tal 

definição, possamos nos desdobrar em um conceito que lhe é muito caro: o de narração. 

A ideia é que assumir uma postura docente na qual a narração esteja contemplada possa 

vir a contribuir para uma reconciliação das pessoas com o mundo, problema este, o da 

alienação, decorrente da ruptura da tradição. A metodologia consiste na investigação 

bibliográfica seja da autora, seja de seus comentadores. 

Não obstante a pouca produção textual de Hannah Arendt diretamente no que 

tange à educação, há, em seu universo conceitual, uma profícua discussão já realizada e 

a se fazer entre o seu pensamento e a questão da educação. Portanto, este projeto tem o 

intuito de analisar precisamente alguns conceitos arendtianos que podem colaborar no 

âmbito educacional, precisamente falando, na questão do ensino.  

 

2. Fundamentação Teórica 

O interesse deste projeto se dá num aprofundamento do repertório conceitual 

de Arendt, sobretudo o lugar que ocupa a “narração” de uma estória no seu pensamento 

e as relações que podemos fazer acerca deste conceito com a educação. Jerome Kohn 

relata acerca de um seminário realizado por Arendt no qual participou. Suas impressões 

sobre o curso “Experiências Políticas no Século XX” nos ajudam a vislumbrar uma 

possibilidade de ensino no qual a ideia de “narração” se faz presente de modo radical. 

Narrar um acontecimento – nesse caso o totalitarismo – abrindo mão das teorias prévias 

estabelece um tipo de memória sem a qual o mundo perde completamente o significado. 

Usando aqui o termo mundo no sentido arendtiano e, obviamente, o relacionando ao 

agir educacional que para ela, em essência, é apresentar aos novos o mundo. 
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O crucial para Arendt é que o significado específico de um acontecimento do 

passado permanece potencialmente vivo na imaginação reprodutiva. Quando 

reproduzido numa história e experimentado de maneira vicária, esse 

significado […] reivindica a profundidade do mundo. (KOHN, 2008, p.24.)  

 

Numa situação em que um dos motivos pelos quais existe uma crise na 

educação é justamente o fato de se abdicar de um mundo a ser apresentado, uma 

perspectiva de ensino em que o “narrar” é um pressuposto didático contribui não 

somente em criar um espaço imaginativo no qual o educando possa experimentar aquilo 

que é narrado, uma experiência vicária, mas também salienta a característica inalienável 

a todo aquele que se envolve na educação de outros, a saber, a responsabilidade pelo 

mundo.  

Se uma das características da crise na educação é justamente a alienação do 

mundo, a ausência de sentido proveniente da ruptura moderna com a tradição e com o 

ineditismo de eventos aos quais não há quem queira se sentir parte deles – os eventos 

totalitários – nos diz Almeida (2011, p. 17) sobre a reconciliação com o mundo através 

da educação:  

 

Na educação podemos contar as histórias do mundo e, assim, atribuir um 

sentido a ele, quando isso é possível. Apostamos na possibilidade de os 

alunos se reconhecerem nessas histórias, estabelecendo sua pertença singular 

a este mundo, no qual, apesar de tudo, precisam encontrar seu lugar.  

 

A pretensão é que a companhia tanto de Arendt quanto de seus comentadores 

possa nos elucidar uma via do ensino de filosofia pela perspectiva da narração. Os 

limites de conteúdo serão, supomos, traçados no desenvolver da pesquisa. Isto é, se a 

narração tal como concebida por Arendt pode vir a ser um método de ensino, haveria 

algum limite quanto ao conteúdo do que se narra?  

A aplicabilidade da pesquisa se volta necessariamente ao ensino de filosofia, 

sobretudo no âmbito da filosofia política, sem deixar de lado, como supracitado, uma 

investigação da possibilidade dessa perspectiva favorecer outros conteúdos que não os 

da tradição política. Esta pesquisa carrega uma potencialidade prática de alta grandeza 

em vista da condição atual do ensino de filosofia no Brasil. Em tempos sombrios como 

os que se apresentam, uma proposta de ensino que enseja a significação do mundo e a 

sua reconciliação com aqueles que nele ingressam é de necessidade pujante. Portanto, 

para a condução da pesquisa é necessário primeiramente uma localização da educação 

no pensamento de Arendt para posteriormente uma relação disso que constatamos como 
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educação a partir de seus textos com a sua ideia de narração. Dito isto o problema se 

evidencia nos seguintes termos: qual o lugar da narração no ensino de filosofia pela 

perspectiva de Hannah Arendt?  

Quando se fala em crise não se trata de mera retórica com o intuito de justificar 

medidas impopulares ou arbitrárias, ao menos no que diz respeito à crise na educação. O 

sentido dado coletivamente a alguns ideais e instituições que constituem o projeto 

moderno de sociedade já não é mais suficiente para nos orientar, ou nas palavras de José 

Sergio Carvalho, “perdemos as respostas sobre as quais nos apoiávamos no que 

concerne aos procedimentos, às escolhas e, sobretudo, ao significado público que 

atribuímos ao processo educacional” (2013, p.4).  

É uma espécie de desamparo diante das necessidades que a contemporaneidade 

nos apresenta e exige de nós uma resposta. A tradição já não se liga a nós como a fonte 

das explicações e a promovedora de sentidos às nossas experiências. Entretanto, não se 

trata de uma derrota da educação ou da escola, a crise permite uma leitura dos fatos sem 

o recurso aos preconceitos. Uma crise por vezes pode levar ao pensamento, pode 

desvelar o oculto. Conforme Carvalho (2013, p. 4),  

 

a crise emerge, pois, da ruptura da tradição, da falta de experiências comuns e 

de significações compartilhadas que nos apresentam critérios por meios dos 

quais, por exemplo, discernimos o verdadeiro do falso, julgamos algo belo ou 

feio etc. Por isso “o desaparecimento do sentido comum nos dias atuais”.  

 

Na medida em que já não podemos responder às mesmas (ou novas) perguntas 

com as velhas respostas, resta-nos pensar a “própria experiência da realidade”, 

conforme Arendt, e a “investigar a essência da questão em tudo aquilo que já foi posto a 

nu”. Ou seja, a própria crise permitiu a Arendt vislumbrar a essência da educação, isto 

é, a natalidade.  

Se a natalidade corresponde ao nascimento de uma criança em um mundo já 

existente, isto é, um novo adentrando o espaço comum que é o mundo, é razoável que 

seja uma tarefa da educação, e dos responsáveis por ela, a apresentação deste mundo 

que existe a este novo ser que chegou. Neste sentido é que se localiza o 

conservadorismo de Arendt, postura que somente se compreender através do conceito 

de natalidade. O conservadorismo visa à proteção. Proteger o mundo contra a novidade 

desmesurada, proteger a criança contra a impotência de se viver sem um mundo, nisto 

consiste o ser conservador.  
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O desamparo na crise não coincide com o desespero. Tomar a essência da 

educação como natalidade nos conduz a novas respostas que, por sua vez, serão outras 

perguntas não respondidas. A perda do sentido de algumas instituições ou algumas 

ideias não significam a impossibilidade da existência de novos sentidos.  

Olhar a educação através da natalidade nos permite concordar que “A educação 

é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a 

responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse 

a renovação e a vinda dos novos e dos jovens.” Com isto fica evidente a necessidade de 

considerarmos a tradição no processo educativo, pois é a tradição que diz o que o 

mundo é. Responsabilizar-se pelo mundo é responsabilizar-se pela apresentação do que 

o mundo ao longo de sua história foi capaz de construir. Tal tarefa, compartilhada por 

outros que não sejam os professores, é a própria essência do educador. Todavia, expor o 

mundo aos novos de modo que a novidade seja preservada, pois, conforme Arendt, é a 

novidade na natalidade a responsável pela própria conservação do mundo.  

Insisto na ideia de que a atribuição de sentido é fundamental para o 

aprendizado em filosofia. Paula Sibilia revela que “o ‘desinteresse’ é o principal motivo 

de abandono da escola por parte dos jovens” (2012, p. 26). Desinteresse também 

demarcado por Vanessa Sievers quando define a questão de sua tese de doutorado: 

 
A questão central deste trabalho é: como despertar nos alunos o apreço pelo 

mundo que nos une com os diferentes, encorajá-los a encontrar seu lugar nele 

num momento em que a ausência de sentido e a preocupação com a 

sobrevivência se impõem, de modo que qualquer compromisso com o 

comum parece ser uma exigência deslocada e anacrônica? (SIEVERS, 2009, 

p.7) 

 

Tais imperativos são decorrentes da instrumentalização dos currículos 

educacionais em que “o sentido formativo dos conteúdos teóricos cede passo à difusão 

de saberes supostamente dotados de uma finalidade prática e alegadamente disponíveis 

para uma aplicação imediata aos desafios cotidianos da educação” (CARVALHO, 2013, 

p. 70). Ora, a atribuição de finalidade é pertinente a uma esfera da existência humana, a 

fabricação de objetos, esfera que não contempla a formação por si, pois é a esfera da 

utilidade, na medida em atribuo uma finalidade à educação eu a concebo à semelhança 

da atividade do artesão.  

A educação aos modos da oficina do artesão inviabiliza o formação ético-

política da pessoa, que é o modo como o sujeito adentrará à esfera dos assuntos 
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propriamente humanos, pois a essência da educação é a natalidade, “o fato de que seres 

nascem para o mundo” (ARENDT, 2013, p. 223), a educação é “o ato de acolher e 

iniciar os jovens no mundo tornando-os aptos a dominar, apreciar e transformar as 

tradições culturais que formam a herança simbólica comum e pública” (CARVALHO, 

2013, p. 83). Se a educação é essa antecâmara da participação no espaço comum, o 

público, ela não pode ser pautada através da dominação dos currículos e didáticas 

mediados por interesses privados. O ensino de filosofia não é para o sujeito ascender 

magicamente à condição de cidadão por individualmente desenvolver habilidade e 

competência, mas o ensino de filosofia se justifica porque é direito aos nascidos que o 

mundo lhe seja apresentado tal como ele é, e a história tal como ela foi, para que não 

lhes sejam negados a possibilidade inata àqueles que nascem, a possibilidade do novo. 

Privilegiar um ensino no qual o sentido é a chave que encadeia as ações educacionais é 

atender à exigência de Arendt acerca da responsabilidade que os adultos têm sobre as 

crianças. À medida em que atribuo sentido eu me sinto como pertencente a um mundo 

comum, amando-o pois é através dele que me faço humano, é nele, com os demais, que 

me faço livre, que ajo ético-politicamente, que, portanto, devo preservar. Ressaltando 

que “o amor ao mundo a que se refere Arendt não implica sua aceitação acrítica, mas, 

antes, a constituição de uma relação de pertencimento e identidade, capaz de emprestar 

à futilidade e à brevidade da existência humana individual um lastro tanto em relação ao 

passado como ao futuro.” (CARVALHO, 2013, p. 84). A educação tem o objetivo de 

me fazer ser no mundo entre o passado e o futuro. 

 

É um mundo de fatos, não de ‘coisas’; de ‘expressões’ que têm significado e 

exigem compreensão, porque são ‘expressões’ de mentes humanas [...] e este 

mundo só pode ser penetrado, possuído e desfrutado por meio de um 

processo de aprendizagem. (OAKESHOTT apud CARVALHO, p. 22),  

 

3. O método, as técnicas e os instrumentos de coleta e análise de dados 

A metodologia utilizada inicialmente se vale de leituras e fichamentos das 

obras relacionadas na bibliografia. Quanto ao desenvolvimento da pesquisa e a sua 

efetiva aplicação através do produto educacional nos valeremos dos referenciais da 

pesquisa qualitativa que implica, através da coleta de dados no transcorrer das 

atividades propostas, numa “descoberta do universo vivido pela população [...], numa 

perspectiva interna, o ponto de vista dos indivíduos e dos grupos acerca das situações” 

(GIL, 2002, p. 150). 



 
 

35 
 

Também a consulta aos manuais didáticos da disciplina em questão para uma 

análise de conteúdos possíveis de serem trabalhados. Por fim, relatórios colhidos de 

sequências didáticas ministradas ao corpo discente que é contemplado pela disciplina 

eletiva ofertada na instituição que promove e acolhe esta pesquisa: CEPAE - Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação.  

 

4. Participantes e Instituição Pesquisada 

Os sujeitos da pesquisa são os alunos regulares do ensino médio no Centro de 

Ensino e pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG que se inscreveram na 

disciplina eletiva ofertada na referida escola para o segundo semestre letivo do ano 

2018. Disciplina nomeada Experiências Políticas no Século XX, ofertada juntamente 

com o orientador desta pesquisa, professor doutor Evandson Paiva Ferreira.  

 

5. Produto educacional  

Como produto educacional teremos o resultado teórico desta pesquisa, 

incluindo um conteúdo programático para o ensino de filosofia criado na perspectiva 

deste trabalho. Ou seja, uma proposta de uma sequência de conteúdos para o ensino de 

filosofia no nível médio a partir dos resultados obtidos no desenvolvimento da pesquisa. 

Um texto, no formato de um artigo, para apresentação pública dos resultados 

alcançados. Sequências didáticas a serem desenvolvidas com o corpo discente da 

instituição promovente, que servirão de base pra a efetividade ou não da proposta desta 

pesquisa, a saber, o ensino de filosofia pela perspectiva da narração.  

 

Palavras-Chave: Narração. Ensino. Filosofia 
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Introdução 

O presente projeto de pesquisa nasceu a partir de uma inquietação sobre a 

questão do ensino de filosofia no ensino médio. Neste contexto, a tecnologia ainda se 

apresentava como algo totalmente novo em sala de aula. A tecnologia do celular não 

chamava atenção, e seu uso ainda não era tão popularizado entre os jovens. Nem mesmo 

se falava em redes sociais como na atualidade. Mas com o passar dos anos, as 

tecnologias midiáticas se tornaram mais presentes entre os alunos e nos trouxeram numa 

velocidade assombrosa possibilidades infinitas de comunicação e apropriação do 

conhecimento.  

Esta pesquisa visa abordar a questão da utilização dos recursos midiáticos nas 

aulas de filosofia do ensino médio. Procura-se demonstrar quais são os recursos 

tecnológicos utilizados nas aulas de filosofia e como estes ressoam no processo de 

ensino-aprendizagem. Implica a busca por estratégias didático-pedagógicas que 

corroborem para recuperar o interesse e encantamento dos alunos pela filosofia no 

tocante às questões que ela suscita.  

Tendo em vista o caráter específico da Filosofia como componente curricular 

que demanda a professores e alunos certo rigor e abstração, além de um considerável 

volume de leitura, os desafios que hoje se impõem à educação como um todo assumem 

uma dimensão provocante e desafiadora. Nessa perspectiva, torna-se indispensável a 

revisão constante sobre nossas práticas educativas. Neste sentido, intenta-se apontar 

caminhos de superação de alguns obstáculos, que por vezes ocorrem, pela própria 

insistência do professor numa postura tradicionalista, que contrasta com o mundo de 

nossos alunos marcado pela novidade e rapidez da informação e tecnologia.  

A apropriação consciente dos recursos tecnológicos - uso das tecnologias e da 

internet pelos alunos - abre a possibilidade de criação e intervenção, por parte destes e 

contribui para compreender as questões filosóficas de um modo peculiar e concreto. 

Aqui, se propõe utilizar a pesquisa de campo, no sentido de demonstrar a visão e 
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atitudes de professores de Filosofia no que tange à utilização das mídias. Do mundo 

empírico a uma proposta didático-pedagógica para a Filosofia no Ensino médio.  

 

Metodologia e Referencial Teórico 

Pretende-se utilizar de um referencial teórico diversificado para demonstrar 

como o uso das Tecnologias de informação e comunicação pode contribuir para o 

ensino-aprendizagem e reflexão no campo da Filosofia. O percurso que faremos passa 

pela busca de contextualizar a realidade tecnológica da escola pública a partir de uma 

escola da rede estadual; demonstrar a relação entre educação e tecnologia e as 

possibilidades que se abrem, na tentativa de traçar o perfil do professor contemporâneo 

e as situações pedagógicas que podem ser criadas; situar o ensino de Filosofia dentro do 

contexto das Tecnologias de informação e comunicação e o uso dos recursos midiáticos; 

propor um produto educacional que sirva de orientação para os professores de Filosofia 

para a utilização dos recursos midiáticos.  

Tem-se notado nos últimos anos, que um grande número de pessoas 

diariamente acessa a internet, a rede mundial de computadores. Isto possibilita a 

ampliação das fontes de pesquisa trazendo uma gama de materiais que se tornam 

públicos. É inegável que há um grande interesse dos jovens pela internet e 

consequentemente pelas redes sociais. Como utilizar esses recursos midiáticos nas aulas 

de filosofia? Como se apropriar de uma maneira consciente da tecnologia digital, e, com 

efeito, apresentar propostas de usos dos recursos midiáticos digitais – como o Youtube, 

facebook, WhatsApp, instagram, blogs, aplicativos nas aulas de Filosofia? Como 

interagir com o aluno nesse mundo virtual que se apresenta, de modo crítico e 

consciente?  

Sabe-se que “as tecnologias colocadas à disposição de aluno e professor 

integram a percepção, o sentimento, a comunicação e a ação e, desta forma, ampliam as 

formas de ver, de ouvir e de sentir” (TAFNER. 2005, p.219). As vicissitudes 

desencadeadas pela globalização repercutiram diretamente na vida de professores e 

alunos. A atividade docente sofreu mudanças impactantes em todos os seus níveis, 

modalidades e disciplinas. O desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação e a força relevante das mídias de massa, somando-se a isso as mudanças 

nos valores tradicionais, afetaram diretamente o mundo da educação.  
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Ensinar e aprender exige hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal, 

pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e de 

comunicação. O cenário da globalização e os avanços tecnológicos fizeram com que as 

tecnologias se tornassem ferramentas imprescindíveis na sala de aula e particularmente 

para o ensino da Filosofia. Isto nos coloca diante de um mundo complexo. Sobre isso, 

Edgar Morin assevera que diante de uma realidade complexa devemos pensar também 

de forma complexa. O objetivo do pensar complexo é "exercer um pensamento capaz de 

lidar com o mundo real, de com ele dialogar e negociar" (MORIN, 2011, p.5).  

Podemos dialogar com as mídias e trazê-las para as aulas de Filosofia, ou 

continuaremos a ensinar Filosofia falando do “mundo da caverna” a partir do “mundo 

das ideias”, como se este último fosse compreensível por si mesmo? A construção de 

uma metodologia para o ensino de Filosofia exige a construção de uma nova 

mentalidade, de um professor do futuro ou de um filósofo do futuro como diria 

Nietzsche em seus escritos.  

Não obstante a distância que separam nossa compreensão da perspectiva do 

filósofo, é indubitável que suas ideias permanecem como instrumentos de grande valia 

para compreender o mundo contemporâneo e também no que se refere propriamente à 

formação e atuação do Filósofo na escola. Surge assim a imagem do professor de 

Filosofia como alguém que está em confronto com seu tempo, tentando encontrar 

ferramentas que contribuam para este enfrentamento da realidade de uma maneira 

dinâmica e nova. Na esteira desse pensamento, o filósofo alemão afirma que “Cada vez 

mais quer me parecer que o filósofo, sendo um homem do amanhã e depois do amanhã 

sempre se achou em contradição com o seu hoje: seu inimigo sempre foi o ideal de 

hoje” (NIETZSCHE, 1996, p.118).  

Enfrentar as contradições implicaria superar o ensino de Filosofia dentro das 

formatações tradicionais, e, com efeito, despertar o interesse dos alunos, fazendo com 

que a Filosofia ressoe de modo significativo. Pensar é propriamente a tarefa do Filósofo, 

para tal faz-se necessário agir como a coruja que enxerga na “noite escura” e critica em 

qualquer tempo as “auroras” que não brilham ainda. Como as mídias podem contribuir 

para o exercício do pensar e para aproximar os alunos das questões filosóficas? Talvez, 

tal tarefa consista em recuperar o caminho que, para além de ensinar filosofia, ensine a 

pensar, na perspectiva de “um ensino que se dê de maneira tal que leve ao 

desenvolvimento de uma disciplina filosófica no pensamento” (GALLO, 2007, p.14).  
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As contradições e desafios em relação ao ensino de Filosofia podem aparecer 

no interior dela ou no que se refere à didática do professor. A construção de uma 

proposta didática para as aulas de Filosofia terá que ser construída sob a égide da 

suspeita de que talvez a Filosofia não possa ser ensinada, e que nem todos poderão 

filosofar levando em conta ainda os questionamentos em relação ao uso das mídias e 

seus limites.  

Outra questão que está nos arredores ou nos contornos do ensino de Filosofia é 

se os jovens podem efetivamente construir uma reflexão criativa, e assumir uma postura 

crítica a partir de bases filosóficas. É sabido que existem alguns autores que veem com 

desconfiança e descrença essa relação da filosofia com as novas tecnologias. Muitos 

desses intelectuais questionam em que medida as mídias podem produzir efeitos que se 

inserem na produção de pensamento crítico e reflexivo nos jovens, e, com efeito, 

possibilitam afastá-los da perspectiva alienante que elas podem produzir, sustentado por 

esta descrença, a antipatia e a suspeita contra a tecnologia atribui-se as mídias o caráter 

de alienação que afasta o estudante do pensamento crítico e reflexivo.  

A proposta metodológica do presente projeto consiste em utilizar a observação 

participante, ou seja, pesquisa qualitativa no sentido de ouvir os sujeitos, o que eles 

sentem ou pensam, com a utilização de questionários dirigidos, entrevistas, observação, 

discussões, debates, avaliações e aplicação de atividades pensantes. “A técnica de 

observação participante se realiza através do contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado para obter informações sobre a realidade dos atores sociais em 

seus próprios contextos”(MINAYO, 2001,p.59).  

O método que adotaremos se insere na perspectiva da pesquisa qualitativa, haja 

vista que esta responde a questões muito peculiares que interessam à investigação 

proposta, pensando a partir de um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado e tendo como referência um universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes dos participantes (cf. MINAYO, 2001, p.22).  

Os alunos participantes da pesquisa são alunos do 1º, 2º do ensino médio da 

modalidade EJA da escola da rede estadual Santa Bernadete localizada na região 

central. A fundamentação teórica do trabalho irá se basear em alguns autores que 

oferecem reflexões sobre a inserção da tecnologias de comunicação e informação nas 

escolas; sobre o conceito de tecnologia, sociedade da informação, e internet; sobre o 
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ensino de filosofia e as novas tecnologias; sobre os alunos e as tecnologias da 

informação.  

Para a coleta de dados será utilizado como instrumento um questionário 

dirigido aos alunos que farão parte da pesquisa. Os dados serão analisados 

posteriormente no sentido de verificar a hipótese de que os recursos midiáticos podem 

servir como ferramenta para o ensino de Filosofia.  

 

Produto Educacional  

No que tange a um produto educacional ou processo educacional necessitar-se-

á comprovar como a utilização dos recursos midiáticos nas aulas de filosofia do ensino 

médio podem de fato possibilitar uma atitude filosófica. Este projeto pretende utilizar-se 

de algumas ferramentas midiáticas que fazem parte do cotidiano dos alunos.  

É possível utilizar as mídias que os alunos têm acesso dentro da sala de aula, 

não obstante, na rede estadual de ensino não ser permitido o uso do celular. Professores 

e alunos têm a possibilidade de construir uma ferramenta ou caminho didático-

pedagógico para o ensino de Filosofia. Os alunos têm acesso à rede mundial de 

computadores – internet – nesse campo eles se enveredam pelo youtube, facebook, 

whatsapp, blogs, instagram e outros. O blog, por exemplo, é um mural digital que pode 

ser utilizado pelos alunos para postagens de reflexões filosóficas sobre temas do 

cotidiano. O Youtube serve como um canal de transmissão de ideias. O Whatsapp 

possibilita a criação de grupos de discussão e postagem de imagens, ideias. O facebook 

e o Instagram servem à mesma finalidade.  

A hipótese da escolha de um dessas ferramentas midiáticas não exclui a 

possibilidade da utilização de outras. Escolhendo a construção de um blog, precisamos 

despertar nos alunos a responsabilidade de alimentar esse universo com discussões e 

informações, despertando nos alunos a necessidade de serem os sujeitos da discussão 

filosófica. O Youtube é excelente recurso que possibilita construir vídeos filosóficos, 

fabricados pelos alunos e estes podem até mesmo desenvolver um canal de transmissão 

muito útil para reflexões que se iniciam na sala de aula. No Facebook podemos pensar 

uma comunidade que se configura a partir de publicações e debates em torno de 

questões que suscitem a reflexão. Todos esses caminhos propostos nos levam a pensar 

na possibilidade de elaboração de algo concreto que possa contribuir para o cotidiano 

das aulas de Filosofia numa perspectiva dinâmica e inovadora da aprendizagem.  
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Na tentativa de verticalizar uma proposta como produto educacional, podemos 

pensar na criação de um manual de procedimentos didático-pedagógicos para o uso dos 

recursos midiáticos nas aulas de Filosofia, de modo que este contenha algumas 

orientações e a aplicabilidade de tais recursos. Grosso modo, nesse manual poderia 

constar o uso do datashow sem ou com uso da internet, visto que o data show projeta 

aquilo que aparece na tela de um computador de maneira dinâmica e incrível, e que o 

material projetado pode ser utilizado mesmo sem conexão com a internet, pois é fruto 

de uma pesquisa prévia do professor que na maioria das vezes não dispõe de tempo e 

nem de condições na escola para tal.  

Estes são procedimentos para o uso do celular de modo pedagógico e como 

instrumento de pesquisa em sala de aula, aproveitando as tecnologias de internet móvel 

que a grande maioria dos alunos já possuem; também, são procedimentos e orientações 

para o uso de lousa digital que algumas escolas possuem e que muitas vezes por falta de 

formação ou informação não utilizam, e que possibilitaria aulas mais interativas e 

participativas. Por fim, são orientações para o uso das redes sociais de modo reflexivo e 

criativo, já que nossa hipótese é de que os recursos oferecidos pelas redes sociais podem 

auxiliar na educação. 

 

Palavras-chaves: Filosofia. Recursos Midiáticos. Ensino-aprendizagem.  
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Apresentação da Proposta 

O presente projeto visa ampliar o repertório de ideias e aprimorar hábitos de 

leitura e escrita de estudantes do Ensino Fundamental, tendo como sustentação o 

universo dos mitos, que, naturalmente, instigam crianças e até adultos à busca pelo 

conhecimento. Pretende-se considerar a questão sobre a possibilidade do logos no mito, 

durante debates e leituras, visando desvelar um quadro referencial de símbolos, de 

imagens e de temas, para a ampliação dos horizontes da existência humana. 

Parte-se da hipótese do caráter propedêutico da poesia e do mito, supondo que, 

num sentido importante, eles representam uma preparação, talvez necessária, do 

pensamento para a filosofia, pois, acredita-se que tiveram a função de quem desbrava 

um terreno para o pensamento filosófico. A poética mitológica parece trazer uma 

racionalização do todo, uma tentativa de compreender o mundo e, nisso, radica seu 

caráter propedêutico. 

Portanto, pretende-se trabalhar com a hipótese de que o mito é universal na sua 

capacidade de reproduzir eventos, de tal maneira conectados e organizados, que 

representam um conhecimento profundo de certos aspectos da natureza humana. 

Concebe-se, então, que o mito está, de alguma forma, relacionado à uma intenção 

cognitiva e, por meio de atividades pedagógicas, pode-se aprimorar habilidades, como 

leitura, escrita, análise e capacidade de argumentação, em estudantes do Ensino Básico. 

Este projeto não tem a pretensão de ensinar Filosofia a jovens, mas de utilizar-

se de estratégias próprias desta área durante as atividades a serem desenvolvidas. O 

ensino de Filosofia é tema relativamente polêmico, talvez porque a maioria dos 

problemas nessa área de estudo não tenham resultados consensuais. Contudo, Murcho 

(2008, p. 82) afirma que “o caráter aberto da filosofia em nada diminui o seu valor 
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cognitivo ou social, a sua seriedade acadêmica ou escolar, ou a sua importância 

existencial”. Acredita-se na possibilidade de contribuições filosóficas, tendo o mito 

como instrumento, para aprimorar a capacidade de argumentação e a autonomia de 

pensamento, habilidades necessárias para qualquer pessoa.  

Tem-se como objetivo geral, demonstrar a possibilidade de contribuições 

filosóficas na utilização da poesia e do mito como agentes de transformação de práticas 

pedagógicas. E, como objetivos específicos, estudar e analisar a origem da poesia e do 

mito como formas de ver o mundo num movimento racional em direção à filosofia, 

como também determinar até que ponto pode-se falar de uma natureza racional proto ou 

pré-filosófica da poesia e do mito; identificar passagens em que a poesia, a criação 

poética ou os mitos recebem alguma menção ou tratamento por parte de Platão e 

Aristóteles, para tentar compreender o que esses filósofos realmente pensavam sobre 

eles e que motivos filosóficos tinham para tratar deles nas suas obras; ampliar as 

práticas de leitura de estudantes das turmas F’s da Escola Municipal Brice Francisco 

Cordeiro, em Goiânia, Goiás, por meio de proposições de análises filosóficas, a partir 

do mito e da poesia; identificar contribuições na utilização de poesias e mitos na 

constituição de ideias que podem orientar a prática pedagógica; interpretar as 

informações coletadas durante a realização da proposta, para subsidiar a discussão e 

interpretação, no confronto com o referencial teórico que fundamenta o estudo. 

 

Fundamentação teórica 

Apesar de sua crítica sistemática aos poetas, ao ponto de expulsá-los da Polis, 

Platão utiliza-se da mitologia em diversas passagens de sua obra. Contudo, não tem a 

intenção de utilizar-se do mito destituído do logos, porque ambas, mitologia e filosofia, 

são formas de interrogar o mundo e o que ocorre nele.  

É sugestivo, no campo da Filosofia, que Platão critique os poetas, mais 

especificamente Homero e Hesíodo, pelas concepções que resultam de suas obras, 

quando ele mesmo se mostra alguém que respeita a tradição cultural e religiosa dos 

helenos, como se pode conferir em várias passagens de sua obra. 

Após concluir a construção de uma cidade perfeita, na qual vislumbrou com 

nitidez a questão da justiça e da injustiça, passa a tratar da questão da poesia, já 

abordado no segundo e no terceiro livros da sua República:  
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– Assim, disse eu, muitas outras coisas me fazem pensar que estabelecemos a 

cidade de modo reto, dentre as quais não me parece menor o que dissemos 

sobre a poesia.  

– O quê?, disse ele. 

– De modo algum aceitar aquela que for mimética. E agora, que separamos 

cada uma das formas (eíde) da alma, parece-me ainda mais claro em tudo o 

argumento de sua recusa. 

– Que queres dizer?  

– Aqui entre nós, para não me difamares com os poetas trágicos e com todos 

os outros imitadores, toda ela parece-me ser a mutilação do discernimento 

(diánoia) do ouvinte que ainda não dispõe do remédio (phármakon) para 

saber o que ela é 2 .(PLATÃO, 594a-b). 

 

Pode-se, então, fazer um questionamento à posição de Platão, quando diz que 

certos mitos não são bons para a educação das crianças: a educação dos jovens deveria 

ter apenas determinados exemplos a serem seguidos, quando, inevitavelmente, ter-se-á 

que conviver com toda a espécie de conduta? Há, nesse ponto, uma contradição, ou ao 

menos uma tensão, que precisa ser melhor compreendida. Talvez não seria o mito que 

Platão critica, mas a forma como este é utilizado na educação de crianças. Seria 

possível, por acidente, construir algo assim, capaz de provocar as reações que provocam 

até hoje? E mais, se fossem obras medíocres, não teriam se tornado clássicas e 

admiradas até a atualidade. 

Aristóteles distancia-se de seu mestre, dando relevância aos poetas, mais 

especificamente na Poética, no que concerne à mímesis no âmbito da espécie humana. 

Para Aristóteles, “imitar é congênito no homem” (Poética, 1448b 6-9). Portanto, há no 

homem a tendência natural para o imitar e ele se utiliza da imitação para adquirir as 

primeiras noções, para aprender. Mas, em Aristóteles, a poesia vai muito além do que a 

simples imitação. Para ele, a poesia toma os fatos (reais ou criados) e os transfigura ao 

tratá-los e vê-los sob o aspecto da possibilidade e da verossimilhança, o que, de certo 

modo, dá ao mito um significado de universalização do objeto. Aristóteles chega a dizer 

que “O impossível verossímil deve ser preferível ao possível não acreditável.” 

(POÉTICA, 1460a 28-9).  

Sabe-se que, entre a antiguidade clássica e o conhecimento da tragédia pelo 

mundo moderno, estendem-se inúmeros fatores de distorção na concepção e no 

tratamento do que seja o mito e o trágico, mas é inquestionável que ainda hoje essas 

obras tenham um profundo efeito na dimensão existencial humana e talvez um resgate 

dessas histórias, no interior das práticas de sala de aula, possam contribuir, 

significativamente, para a formação dos estudantes. Talvez o mito tenha um papel 

mediador, ou seja, um elemento que facilita a compreensão daquilo que o “logos” 
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pretende ensinar. Portanto, servindo ao logos, o mito pode funcionar como um 

importante elemento pedagógico e contribuir para o aprimoramento de funções 

cognitivas de estudantes do Ensino Básico. 

 

O método, as técnicas e os instrumentos de coleta e análise de dados 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, tendo como procedimento 

técnico um estudo de caso, nos termos explicitados por Ludke e André (1986, p. 18) “o 

que se desenvolve em uma situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano 

aberto e flexível, e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. 

Referindo-se à abordagem qualitativa, Severino (2001, p. 8-9) enfatiza que o que 

interessa ao pesquisador são “as significações concretas e particulares que os indivíduos 

atribuem às suas ações singulares, nos ambientes particulares em que se desenrola sua 

existência”. Sendo assim, o pesquisador mergulha por inteiro no ambiente pesquisado, 

para poder observá-lo, vivenciando sua dinâmica. Quanto ao tipo, será descritiva, uma 

vez que serão analisadas as características de um grupo, estabelecendo relações entre 

características variáveis, com o objetivo de contribuir para a solução das problemáticas 

educacionais.  

Quanto à coleta de dados, será utilizada a observação direta dos fenômenos, 

seguida de relato imediato da atividade em um diário de bordo, para posterior consulta.  

 

Participantes e instituição pesquisada 

Os sujeitos desta pesquisa são alunos do agrupamento F (6º ano) da Escola 

Municipal Brice Francisco Cordeiro, em Goiânia, Goiás. 

 

Produto educacional esperado 

Leitura de fragmentos da Teogonia de Hesíodo, como um primeiro contato 

com o tema: “origem do mundo” e “origem do homem”. Em um segundo momento, 

discutir temas como autonomia e deliberação, a partir da tragédia “Édipo Rei”, de 

Sófocles; 

Produção de textos com diferentes propostas, a partir de mitos lidos, para 

explorar a linguagem narrativa. Utilizar esses momentos de produção para trabalhar 

aspectos estruturais de um texto, tais como: elementos de uma narrativa, legibilidade, 

ortografia, coerência e coesão textual; 
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Elaboração de coletânea encadernada com as melhores produções dos alunos e 

disponibilizá-la por meio digital/eletrônico e impresso para divulgar as atividades 

desenvolvidas; 

Elaboração de uma sequência didática, com o conjunto das atividades 

interligadas e planejadas, como registro para auxiliar professores que se interessem por 

reproduzir a atividade em suas aulas. 

Espera-se que, a partir dos produtos educacionais obtidos por meio do 

desenvolvimento deste projeto, uma contribuição significativa, refletida na melhoria da 

capacidade argumentativa dos estudantes, como também na disponibilização de 

sequência didática que auxiliará na prática pedagógica interdisciplinar de professores. 

 

Palavras-chave: Ensino. Mito. Filosofia. 
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1. Introdução  

O objetivo da escola é fazer com que as pessoas, além de adquirirem 

aprendizado de diversas disciplinas, aprendam diferentes valores através da 

socialização. Estes valores são importantes para que o aluno possa “construir uma 

existência plena de harmonia, de desenvolvimento, de realização e felicidade social” 

(Antunes, 2002, p. 17). 

A escola é muito mais do que um ambiente que transfere conhecimento. É um 

ambiente que, segundo Antunes (2002, p. 18), “constrói saberes, solidifica os 

conhecimentos até então acumulados, edifica a cultura, desenvolve saberes, aprimora 

capacidades, descobre e aperfeiçoa competências e estimula inteligências”. Diante 

disso, a escola deve oferecer aos alunos a possibilidade de desenvolver a habilidade 

crítica e a imaginação e registrar esse pensamento em produções textuais. 

Dentre as habilidades desenvolvidas no ambiente de aprendizagem, a leitura se 

configura como um importante meio para aprimorar o desenvolvimento crítico, oral e 

escrito do aluno. Além disso, tem-se que ela não é apenas um ato de decifrar e 

decodificar o texto, ela deve estar relacionada à apropriação e o processamento de 

informação, à interpretação e por fim à compreensão de um texto. Silva afirma que: 

 

[o] leitor pode desenvolver diante da leitura e suas particularidades um 

diálogo ativo e interativo de ação com o texto, de acordo com a situação, sua 

perspectiva e necessidade, com o objetivo de que ela se torne um ato 

significativo de apropriação das informações do texto, e que atue 

posteriormente na produção de conhecimento relevante para o seu contexto 

sociocultural. (SILVA, 2013, p,107) 

 

A leitura traz novas possibilidades de analisar e compreender o nosso contexto 

social. Ela é uma estratégia que deve ser motivada em sala para que os alunos 
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apresentem mais facilidade em desenvolver as habilidades oral e escrita. Segundo os 

PCNs (1997, p.28), “a possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na 

prática de leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências 

modalizadoras”. No entanto, ainda existe muita dificuldade na atuação docente em 

pensar em quais estratégias de ensino podem motivar os alunos a usar os gêneros 

discursivos de forma eficaz, crítica e prazerosa. 

Os gêneros discursivos podem ser orais ou escritos. Eles são variados e estão 

presentes nas atividades humanas com o objetivo de enfatizar a comunicação. Bakhtin 

afirma que 

 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 

concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 

atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 

finalidades de cada uma dessas esferas (...) cada esfera de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 

denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 1997, P. 290) 

 

Portanto, a funcionalidade dos gêneros discursivos no ambiente escolar é 

importante para o desenvolvimento crítico e cognitivo do aluno. Muitos alunos 

apresentam resistência e até mesmo dificuldades em desenvolver os gêneros do discurso 

nas produções escritas, embora o PCNs (1997, p. 28) afirme que o “ensino deve ter 

como meta formar leitores que sejam também capazes de produzir textos coerentes, 

coesos, adequados e ortograficamente escritos”. 

O estudo dos gêneros discursivos em sala de aula não deve ser aquele pautado 

em teoria e estrutura, mas naquele estudo que mostre aos educandos a funcionalidade do 

gênero no meio social como ferramenta de comunicação. Assim, Bezerra (2017, p. 48) 

diz que eles não devem ser tratados como entidades discretas, claramente distintas, 

prontas para serem ensinadas e aprendidas, mas como entidades complexas, dinâmicas, 

que se manifestam no mundo real e como parte da complexidade desse mundo. 

A escolha da argumentação se deve à necessidade que se tem hoje, no mundo 

moderno, de se posicionar diante das diversas situações que existem. É importante que o 

educando saiba expor seu pensamento de forma crítica e, mais ainda, saiba sustentar sua 

visão a partir de uma argumentação consistente para que haja persuasão e a função da 

argumentação realmente se concretize. Argumentar hoje é fazer parte de um mundo 

crítico e por meio dela tentar fazer a diferença podendo modificar a sociedade ou pelo 

menos o espaço que a cerca. Portanto, 
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A construção de textos argumentativos é coisa que se treina – e muito – com 

os alunos. Eles precisam aprender a selecionar informações e construir 

argumentos. Também precisam aprender a sequenciar os argumentos de 

forma que eles se tornem ainda mais fortes, conduzindo o leitor a um 

entendimento progressivo do ponto de vista do autor. Textos argumentativos 

bons são armadilhas bem construídas: quando se vê, já se caiu nelas e não há 

mais como voltar sem muitas dificuldades (FERRAREZI JÚNIOR, CELSO, 

1968 p. 146). 

 

Assim, os alunos colocarão em prática o estudo de dois gêneros 

argumentativos: o debate (gênero oral) e artigo de opinião (gênero escrito) e o tipo 

textual dissertativo - argumentativo. A partir disso, será possível estudar as sequências 

argumentativas utilizadas em cada gênero e as estratégias utilizadas para que a 

argumentação e contra argumentação aconteçam. Além disso, esse trabalho visa 

observar o grau de informatividade nos textos bem como o desenvolvimento do 

posicionamento crítico dos alunos. Marcuschi (1946, p. 132) afirma que a 

informatividade diz respeito ao grau de expectativa ou falta de expectativa, de 

conhecimento ou desconhecimento e mesmo incerteza do texto oferecido.  

Diante da necessidade do ser humano em utilizar a tecnologia, percebemos que 

o uso de aplicativos como whatsapp pode ser uma ferramenta de motivação e 

consequentemente uma estratégia para que exista um maior interesse em escrever por 

parte dos alunos. Kensky (2003, p. 25) afirma que “as mídias, como tecnologias de 

comunicação e de informação, invadem o cotidiano das pessoas e passam a fazer parte 

dele. Para seus frequentes usuários, não são mais vistas como tecnologias, mas como 

complementos, como companhias, como continuação de seu espaço de vida.” A partir 

disso, utilizá-las pode ser uma boa estratégia de motivação e desenvolvimento das 

habilidades escritas.  

Portanto, objetiva-se criar um grupo no aplicativo whatsapp com os integrantes 

da sala de aula e a professora regente. Este será utilizado como ferramenta para 

postagem de deveres de casa e desafios que os alunos deverão realizar em um 

determinado tempo. Os desafios são referentes às dúvidas gramaticais que devem ser 

solucionadas por eles e pesquisas referentes a diferentes assuntos atuais, a fim de que 

façam os alunos adquirirem conhecimento de mundo e consequentemente saírem do 

senso comum nas produções textuais que serão realizadas em sala. Com a discussão 

prévia de diferentes textos por meio de aplicativo de celular e exercícios contra os erros 

gramaticais comuns, os alunos poderiam melhorar as produções textuais, tornando 

assim, letrados funcionais. 
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Diante do estudo dos gêneros discursivos argumentativos, no desenvolvimento 

desse projeto buscam-se investigar e solucionar as seguintes questões: 

1) Como utilizar os gêneros discursivos argumentativos no 

ensino de língua portuguesa a fim de desenvolver as habilidades 

gramaticais, escritas e críticas do aluno? 

2) Quais estratégias de ensino um professor de língua 

portuguesa pode usar na sala de aula para motivar os alunos a escrever 

textos com maior grau de informatividade e consequentemente se 

tornarem escritores mais competentes e críticos? 

 

2. Objetivos 

Objetivo geral 

Analisar a competência discursiva dos alunos por meio de gêneros discursivos 

argumentativos e refletir sobre estratégias de ensino, como o uso de tecnologias, que 

visem o desenvolvimento da habilidade crítica do aluno. 

 

Objetivos específicos 

- Refletir sobre a funcionalidade dos gêneros discursivos; 

- Identificar estratégias de ensino que viabilizem o desenvolvimento da 

habilidade crítica dos alunos nos textos argumentativos orais e escritos. 

- Analisar as sequências argumentativas utilizadas nos gêneros discursivos 

estudados e observar o grau de informatividade neles. 

- Observar como as tics podem ser usadas para motivar os alunos a discutirem 

diferentes assuntos. 

 

3. Metodologia 

A pesquisa tem o objetivo de valorizar o que há de positivo do ensino proposto 

em sala de aula e refletir sobre as ações que precisam ser melhoradas a fim de conseguir 

um resultado eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Assim, com o intuito de 

refletir sobre o desenvolvimento crítico, escrito e gramatical do aluno e a elaboração de 

textos, a pesquisadora realizará as atividades em uma turma de 3º ano do Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - UFG. Percebe-se a necessidade de trabalhar 

atividades de escrita com os alunos de uma forma dinâmica e interessante usando a 
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leitura e os textos argumentativos como ferramentas para o desenvolvimento da escrita 

do aluno no que se refere à função dos textos, coesão, coerência e clareza das ideias. 

Além disso, observa-se na atualidade o interesse dos alunos em produzirem textos 

argumentativos devido ao vestibular e ao ENEM. Dessa forma, as atividades 

desenvolvidas visam oferecer ao aluno mais conhecimento e prática na escrita para 

atender as exigências das provas de seleção. 

Através da leitura, discussão de diversos assuntos e produções de textos 

argumentativos, o estudo pretende testar a qualidade deste trabalho e analisar se o 

processo de aprendizagem foi eficaz e de qualidade na realização de atividades de 

produção textual.  

Além disso, o intuito da realização das atividades é perceber como o uso de 

gêneros discursivos servem para o desenvolvimento do aluno, além de levar a 

pesquisadora a refletir e orientar melhor as suas aulas. Segundo Telles, 

 

O professor reflete e produz sentidos sobre suas noções e a sala de aula. O 

pesquisador, por sua vez, produz sentidos sobre aqueles produzidos pelo 

professor, construindo, assim, quadros de significados que comporão o 

conjunto de conhecimentos adquiridos através da pesquisa. Desta maneira, os 

resultados da pesquisa serão relevantes para os professores e contribuirão 

para o desenvolvimento de suas atividades profissionais (TELLES, 2002, p. 

98). 

 

Na pesquisa qualitativa “há sempre uma tentativa de capturar a “perspectiva 

dos participantes”, isto é, a maneira como os informantes encaram as questões que estão 

sendo focalizadas” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986 p. 12). Na pesquisa em questão há a 

necessidade de se compreender a perspectiva de cada participante, o  que poderá ser 

percebido por meio dos questionários aplicados. 

A pesquisa apresenta um caráter etnográfico por “tentar compreender vários 

comportamentos e relações de/entre grupos de pessoas dentro de um contexto social 

específico” (TELLES, p. 102, 2002). A professora pesquisadora teve uma experiência 

direta com a situação em estudo percebendo a necessidade de trabalhar de forma 

diferenciada a produção de texto. Segundo Hall (1978) citado por Lüdke e André (1986) 

o pesquisador observador da pesquisa etnográfica precisa ter algumas características 

essenciais no desenvolvimento da pesquisa. São elas:  

 

ser capaz de tolerar ambiguidades, ser capaz de trabalhar sob sua própria 

responsabilidade, deve inspirar confiança; deve ser pessoalmente 
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comprometida, autodisciplinada, sensível a si mesma e aos outros, madura e 

consistente; e deve ser capaz de guardar informações confidenciais. 

 

Para a documentação dos dados coletados serão usados observação 

participante, questionários iniciais e finais para “verificar pontos específicos e comuns a 

todos os que participarão da pesquisa” (TELLES, p. 102, 2012) e as produções textuais 

dos alunos mostrando se existiu desenvolvimento na habilidade, caracterizando uma 

análise documental. 

Os questionários iniciais e finais são exemplos de dados escritos que a 

pesquisadora possuirá para analisar a percepção dos alunos quanto a atividades escritas. 

As produções textuais são comprovações escritas do desenvolvimento ou não da 

habilidade escrita. Enfim, a coleta de dados deve ser projetada, planejada e utilizada de 

forma cuidadosa e responsável para que os resultados estejam de acordo com as 

hipóteses levantadas e consequentemente coerentes com o estudo realizado. O trabalho 

com os gêneros estudados acontecerão em 6 aulas. Três aulas serão reservadas para o 

estudo do tipo textual dissertativo – argumentativo e os gêneros textuais artigo de 

opinião e debate. Além disso. Será discutido três temas diferentes nessas aulas. Nas 

outras aulas acontecerão o debate, a escrita do artigo de opinião e a escrita da 

dissertação – argumentativa. Em paralelo, durante o período de investigação os alunos 

estarão interagindo pelo whatsapp e discutindo diferentes temas. 

 

4. Produto educacional 

Após o estudo de diversos gêneros textuais, visa-se como produto educacional 

previsto a publicação dos textos dos alunos em uma página do facebook. Além disso, 

esta será uma ferramenta de comunicação e interação para que os alunos percebam a 

funcionalidade dos gêneros no contexto escolar.  
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Introdução 

Nos últimos anos ocorreram avanços na concepção de leitura os quais são 

claramente observáveis nos livros didáticos e nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM). Contudo, a observação do contexto escolar evidencia diversas 

práticas de leitura que não têm contribuído para a formação crítica do leitor. Ainda se 

veem propostas que se prendem à mera decodificação, o texto é abordado como 

depósito de informações explícitas e as atividades com os gêneros se limitam aos 

elementos composicionais e não alcançam o discurso emergente das práticas sociais. 

Consequentemente, formam um sujeito passivo que em sua maioria apenas extrai 

informações prontas dos textos sendo incapaz de enxergar os múltiplos sentidos da 

linguagem discursiva. Logo, este projeto visa chegar à leitura do compreensível, ou seja, 

à leitura polissêmica e de múltiplos sentidos (ORLANDI, 2012a; 2012b). 

Consoante Freire, “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele” 

(FREIRE, 1989, p. 9). Assim, o eu leitor traz consigo toda a sua história e subjetividade 

que contribuirão para a construção dos sentidos. O discente do ensino médio não é 

somente aquele que recebe informações, mas é capaz de se tornar agente do saber.  

Nessa perspectiva, o gênero charge cumpre bem a função de leitura constitutiva 

do sujeito leitor crítico. Esse gênero discursivo é polissêmico, habitado por discursos 

alheios, constitui uma teia discursiva capaz de confirmar, negar, polemizar, ridicularizar 

e acima de tudo criticar os fatos sociais. É um lugar de embates, contradições e tensões 

que deverá tirar o chão do leitor, por assim dizer, e impulsionar novos horizontes de 

sentidos.  

Diante do exposto, as questões que nortearão essa pesquisa são: como os 

professores nas aulas de língua portuguesa usam o gênero discursivo charge para 

mailto:eunicebcramos@hotmail.com
mailto:ilseleone2@gmail.com


 
 

56 
 

constituir sujeito leitor crítico-reflexivo? E quais procedimentos de leitura possibilitam 

a compreensão dos discursos presentes nas charges? 

O presente projeto fundamenta-se nos pressupostos teóricos de autores da 

análise do discurso de linha francesa com ênfase em Foucault (1996; 1992; 2008); 

Pêcheux (1997a; 1997b; 2015); Bakhtin (1998; 2003; 2006; 2010; 2015; 2016) e seus 

estudiosos no Brasil. Em relação ao gênero charge quanto à historicidade, estrutura e 

função social, destacamos Fonseca (1999); Flores (2002); Teixeira (2005) e na teoria do 

letramento crítico Street (2014). 

É indubitável que as concepções de linguagem são determinantes das práticas 

em sala de aula. “A palavra é fenômeno ideológico por natureza” (BAKHTIN, 1998, p. 

22). Assim, se quisermos alunos efetivamente letrados, devemos nos opor às 

concepções que se prendem apenas ao linguístico e ignora os aspectos extralinguísticos. 

Na noção de gênero discursivo proposta por Bakhtin (2003), a linguagem é um 

fenômeno social, histórico e ideológico. Nesse sentido, o autor define os gêneros do 

discurso como formas estáveis de enunciados elaborados de acordo com as condições 

específicas de cada campo da comunicação verbal. Trabalhar com os gêneros 

discursivos permite desenvolver a autonomia do aluno no processo de leitura, 

capacitando-o para o uso efetivo da linguagem em situações sociais diversas. 

Conforme Orlandi (2009), o discurso é uma construção linguística dependente 

do contexto social no qual é desenvolvido, ou seja, as ideologias presentes em um 

discurso são diretamente determinadas pelo contexto político-social em que vive o seu 

autor. Assim, olhar para o discurso materializado no texto e para a ideologia 

materializada no discurso é ser capaz de perceber os efeitos de sentido por ele 

provocados. O que interessa é perceber os efeitos de sentidos provocados pela 

heterogeneidade da charge, o que ela fala ou deixa de falar, o porquê desse enunciado e 

não outro (FOUCAULT, 2008).  

Além disso, a compreensão da memória discursiva é fundamental no processo 

de leitura. Segundo Pêcheux (2015), a memória não é algo individual, mas sim um 

cruzamento de vários discursos que estão vivos e inscritos no social e nas práticas 

discursivas e não discursivas. Todo o conjunto de formulações feitas (já ditos) que 

determinam o que dizemos, constituem o interdiscurso (ORLANDI, 2012b).  

Dentro dessa concepção dialógica da linguagem cabem as noções de 

letramento crítico de (STREET, 2014). De acordo com esse autor, quando as ações de 
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letramento estão situadas no social e nas práticas discursivas, este é ideológico. Isso 

significa que a palavra não é tida como neutra porque toda palavra tem uma 

intencionalidade e um propósito. Implica no conceito de letramento engajado com o 

social e não distante das práticas cotidianas de discurso. Contudo, quando o evento de 

letramento é desgarrado, separado ou independente das práticas sociais de leitura e 

escrita, este é autônomo. Portanto, as práticas de letramento se relacionam com os 

contextos culturais e são influenciadas por relações de poder e ideologias. 

 

Objetivo geral 

Este projeto busca investigar como o uso do gênero discursivo charge, nas 

aulas de língua portuguesa, tem colaborado para constituir o sujeito leitor crítico- 

reflexivo e quais procedimentos de leitura possibilitam a compreensão dos discursos 

presentes nas charges.  

 

Objetivos específicos 

Investigar o grau de interpretação que os discentes já possuem no gênero 

charge; compreender a construção ideológica do discurso na charge e seus efeitos de 

sentido; estabelecer relações entre a história, o social e os discursos; refletir sobre a 

importância da memória discursiva na construção dos sentidos; compreender a 

intertextualidade e a interdiscursividade presentes nesse gênero do discurso; intervir no 

processo de aprendizagem discente com a finalidade de propor práticas de letramento 

que formem um sujeito crítico. 

 

Metodologia 

A metodologia que norteará esse estudo é a qualitativa. De acordo com 

Brasileiro (2012), a pesquisa de abordagem qualitativa se ocupa da interpretação e da 

atribuição de significados no processo de pesquisa. Ela é descritiva e realiza a coleta de 

dados em fonte direta. E tendo em vista que além de observar a realidade haverá 

reflexão e intervenção mediante ações planejadas, essa é uma pesquisa-ação. A 

característica principal da pesquisa-ação é oferecer a oportunidade do exercício da ação 

sobre o objeto que está sendo pesquisado, ou seja, o alvo de estudo e investigação. 

Assim, a pesquisa-ação visa compreender a relação entre o sujeito e o objeto levando 

em conta as contradições e tensões inerentes ao social. Para Thiollent, a pesquisa-ação 

tem um caráter social: 
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a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2000, p. 14). 

 

A unidade empírica em que o projeto está sendo desenvolvido é um colégio 

Militar no interior de Goiás. São alvos da pesquisa as aulas de língua portuguesa, na 2ª 

série do ensino médio em uma turma no turno matutino. Nesse campo de observação, 

temos como participantes uma professora de língua portuguesa e os alunos da turma.  

Os instrumentos de pesquisa foram inicialmente um questionário 

semiestruturado a fim de averiguar o contato que e os estudantes já tiveram com o 

gênero discursivo charge. Posteriormente, uma seleção de charges em circulação na 

mídia para leitura diagnóstica. Em seguida, foram gravadas em áudio e vídeo algumas 

aulas de língua portuguesa nas quais a professora trabalhou com o gênero discursivo 

charge. Essas aulas estão sendo transcritas e analisadas.  

Nessa fase da colocação dos problemas é necessário planejar e estabelecer 

prioridades de acordo com o referencial teórico adotado a fim de compreender a 

situação social e pensar nas possíveis ações. Os planos de ação atuam como proposta de 

letramento (STREET, 2014). As aulas de intervenção somaram seis encontros em que 

os estudantes foram provocados durante todo o processo de leitura a compreender os 

contextos de produção e os efeitos de sentidos dos discursos materializados em diversas 

charges analisadas.  

A fase conclusiva consiste na análise e interpretação desses dados agora 

coletados averiguando o resultado da pesquisa-ação. Através desses resultados será 

possível contribuir para tomadas de consciência e mudanças nas práticas de leitura do 

gênero charge no contexto escolar do ensino médio.  

 

Resultados e considerações sobre o produto educacional  

Por hora, o estudo está na fase de transcrição e análise dos dados. Os resultados 

têm demonstrado que trabalhar a leitura na perspectiva do discurso, no ensino médio, 

envolve um processo de leitura dinâmico, questionador, dialógico e ideológico na 

construção dos sentidos entre o aluno-leitor e o gênero discursivo charge. O produto 

educacional abarca uma proposta de leitura em uma perspectiva discursiva a qual 

poderá ser apresentada aos professores de língua portuguesa da escola participante e da 

coordenação regional de ensino. Estes encontros não objetivarão o repasse de modelos 
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de ensino, antes, porém, a problematização das práticas pedagógicas e o intercâmbio de 

experiências. Além disso, a construção do texto final com os resultados analisados da 

pesquisa sob a lente teórica do discurso, a participação em eventos nacionais e 

internacionais bem como futuras publicações em revistas e anais, também constituem o 

produto procedente desse estudo.  

 

Palavras-chave: Ensino. Gênero discursivo charge. Letramento crítico.  
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1. Justificativa 

Conforme aponta Geraldi (2017), quando se fala em ensino, o desenvolvimento 

de uma questão que deveria ser prévia − para que ensinamos o que ensinamos? − é 

esquecida em benefício de discussões sobre como, quando e o que ensinar. Tal 

esquecimento cria uma lacuna nas discussões sobre o ensino, em especial sobre o ensino 

de língua portuguesa, o que se reflete em práticas pedagógicas que não se estruturam e 

que não se realizam coerentemente. Exemplo disso é que ainda hoje, nas salas de aula 

de língua portuguesa de Goiás e do restante do Brasil, professores ensinam língua por 

meio de análises morfossintáticas de palavras e frases isoladas, ditando regras de 

gramáticas normativo-prescritivas aos seus alunos, ignorando os usos sociais da língua 

portuguesa, as relações de construção de sentido dos textos em circulação, a 

constituição e realização dos gêneros do discurso etc., e tudo isso a partir de uma 

pedagogia do silenciamento. 

Essa lacuna nas discussões sobre o ensino e seus desdobramentos, então, 

justifica a existência desta pesquisa, uma vez que intencionamos explorar a relação 

entre o ensino de língua portuguesa no Ensino Básico e a formação do educando para o 

exercício da cidadania, uma das finalidades da educação, e, portanto, do ensino, no 

Brasil, ao construir um material de referência a professores do Ensino Básico em que 

seja possível visualizar a construção, aplicação e análise de uma ação pedagógica 

coerente com as discussões acima mencionadas.  

Essa finalidade do ensino, que consta na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, apresenta-se em meio a outras duas finalidades, o pleno desenvolvimento do 

educando e sua qualificação para o trabalho. A seleção da formação do educando para o 

exercício da cidadania como tema deste trabalho justifica-se na medida em que essa 

finalidade do ensino, conforme aponta Carvalho (2013), está entre as diretrizes mais 

ambiciosas da ação educativa, o que merece especial atenção, uma vez que engloba uma 
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definição do que é cidadania e, por consequência, do que é exercício da cidadania, 

conceitos caros a uma sociedade democrática e que ainda não são muito claros aos 

professores, em especial aos de língua portuguesa, uma vez que, como argumentado 

anteriormente, estes docentes ainda não têm estabelecido uma relação coerente entre 

esses conceitos e as principais concepções de língua e contribuições sobre ensino de 

língua 

Por fim, no que se refere à ação pedagógica, o foco no desenvolvimento da 

competência de produção de textos orais e escritos dos alunos do Ensino Básico, por 

meio do trabalho com os gêneros discursivos debate público oral e dissertação-

argumentativa escolar escrita, deve-se principalmente ao fato de que o exercício da 

cidadania realiza-se essencialmente por meio da língua, que se estrutura, conforme 

Bakhtin (2011; 2014), em forma de enunciados concretos e únicos, proferidos pelos 

integrantes deste ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada referido campo, o que se pode perceber 

por meio do estudo da dinâmica dos gêneros do discurso. Assim, para que os alunos 

possam exercer a cidadania de forma autônoma, autogovernada, é indispensável que 

desenvolvam a competência de produção de textos orais e escritos por meio do trabalho 

com os gêneros do discurso. 

Nesse sentindo, justificamos e defendemos a abordagem teórico-metodológica 

de ensino de língua desta pesquisa, que se distancia da pedagogia do silenciamento, do 

ensino de regras de gramáticas normativo-prescritivas e que se aproxima, em linhas 

gerais, de uma pedagogia dialógica e de uma concepção de língua social, histórica e 

ideologicamente constituída, em virtude de um pensar e um agir coerente, como sugere 

Freire (2014). 

 

2. Objetivos 

Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo explorar a relação existente entre o 

ensino de língua portuguesa no Ensino Básico, mais especificamente no Ensino Médio, 

e o desenvolvimento da formação do educando para o exercício da cidadania, uma das 

finalidades da educação no Brasil, conforme consta da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. A partir dessa exploração, objetiva-se também construir, aplicar e analisar 

uma proposta de ação pedagógica, a ser estruturada e realizada em forma de sequência 

didática, que terá como finalidade o desenvolvimento da competência de produção de 
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textos orais e escritos de alunos de uma turma de 3ª série do Ensino Médio de uma 

escola da rede pública de ensino da cidade de Goiânia. Essa sequência didática, por fim, 

terá como objetivo o desenvolvimento da autoria dos alunos do Ensino Básico, o que 

pretendemos alcançar principalmente por meio do trabalho com os gêneros discursivos 

debate público oral e dissertação-argumentativa escolar escrita. 

 

3. Metodologia 

Quanto à metodologia desta pesquisa, trata-se de uma pesquisa-ação. Em um 

primeiro momento, serão revisados bibliograficamente e relacionados os conceitos de 

cidadania e de exercício da cidadania de Pinsky (2012; 2016), o conceito de 

competência de Perrenoud (2012) e de Ollagnier e Dolz (2004) e os conceitos de língua, 

de enunciado/texto, de gênero do discurso e de autoria de Bakhtin (2011; 2014). 

Em um segundo momento, será construída, aplicada e analisada uma proposta de 

ação pedagógica, que será estruturada e realizada em forma de sequência didática pela 

pesquisadora responsável por esta pesquisa e que terá como objetivo o desenvolvimento 

da competência de produção de textos orais e escritos de alunos de uma turma da 3ª 

série do Ensino Médio, como já mencionado. 

Nessa etapa da pesquisa, que será realizada em uma escola da rede pública de 

ensino da cidade de Goiânia, os dados para análise serão obtidos por meio de gravação 

de áudio das produções textuais orais e fotocópia das produções textuais escritas dos 

alunos e serão posteriormente transcritos pela pesquisadora responsável por esta 

pesquisa. Além disso, a pesquisadora responsável registrará, em um Diário de Campo, 

dados concernentes às atividades desenvolvidas, dentro e fora da sala de aula, ao longo 

da realização da proposta de ação, a fim de que esses dados contribuam para a análise 

das produções textuais dos alunos e para a escrita do produto final da pesquisa, a 

dissertação. 

Por fim, sobre a proposta de ação pedagógica, as produções textuais orais e 

escritas a serem analisadas são pelo menos três, as produzidas antes das intervenções da 

pesquisadora responsável e as produzidas durante e ao final das intervenções. Assim, os 

dados coletados serão cruzados e analisados para que se observe o desenvolvimento da 

autoria dos alunos em relação às práticas pedagógicas realizadas.  

Ao final da realização da sequência didática, espera-se que os alunos da turma 

de 3ª série do Ensino Médio em pesquisa participem da Mostra de Ciência, Cultura e 
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Arte, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, da Universidade Federal de 

Goiás, para que apresentem, em comunicações orais, as reflexões construídas ao longo 

da realização da proposta de ação. Isso, pois, espera-se que esses alunos, após terem 

debatido sobre temas variados e desenvolvido minimamente a competência de produção 

de textos orais e escritos, sintam-se mais confiantes e mais inclinados a participar 

socialmente em um campo social mais amplo que o da própria sala de aula e o da 

própria escola. Espera-se, enfim, que esses alunos apresentem seus posicionamentos 

sobre temas diversos, como os que serão debatidos durante a realização da proposta de 

ação, e que, a partir dos progressos alcançados, troquem experiências e conhecimentos 

com outros alunos do Ensino Médio ao exercerem efetivamente a cidadania.  

 

4. Resultados esperados 

A partir desta pesquisa, esperamos contribuir tanto para as reflexões sobre o 

“para que ensinamos o que ensinamos?”, para a formação de professores do Ensino 

Básico de Goiás e do restante do Brasil no que se refere ao preparo dos alunos para o 

exercício da cidadania, quanto para a formação dos alunos em pesquisa.  

Esperamos que, ao explorar a relação entre o ensino de língua portuguesa e a 

formação para o exercício da cidadania, o conceito de cidadania e de exercício da 

cidadania, atrelados ao conceito de língua, possam tornar-se mais claros aos professores 

do Ensino Básico. Esperamos também construir uma proposta de ação pedagógica 

coerente teórica e metodologicamente a partir da exploração dessa temática, de modo a 

apresentar um caminho para a superação das já ultrapassadas práticas de ensino de 

língua portuguesa. 

Com isso em vista, esperamos oferecer um arcabouço teórico-metodológico 

aos professores do Ensino Básico sobre os conceitos de cidadania, exercício da 

cidadania, língua, texto, gêneros do discurso, autoria, polifonia, intertextualidade, 

argumentação, éthos, páthos, coesão e coerência, uma vez que esses conceitos serão 

mobilizados tanto na construção e realização da ação pedagógica, quanto na análise dos 

dados e consequente organização do produto educacional final, uma síntese da 

sequência didática construída, aplicada e analisada ao longo da pesquisa, que deverá ser 

divulgada por meio impresso e/ou eletrônico aos professores do Ensino Básico. 

Por fim, para que os sujeitos alunos tornem-se cidadãos cada vez mais capazes 

de exercerem a própria cidadania por meio da linguagem, esperamos obter resultados 
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também em relação ao desenvolvimento da competência de produção de textos orais e 

escritos de alunos do Ensino Básico a partir do desenvolvimento da autoria e do 

trabalho com os gêneros discursivos debate oral e dissertação-argumentativa escolar 

escrita. Desse modo, esperamos não só contribuir diretamente para a melhoria do ensino 

de língua portuguesa no estado de Goiás e no restante do Brasil como também 

esperamos contribuir para a formação de cidadãos cada vez mais ativos. 

 

Palavras-chave: Ensino. Língua Portuguesa. Cidadania. 
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Introdução, justificativa e fundamentação teórica 

Esta pesquisa tem como proposta investigar componentes subjetivos e afetivos 

de leituras literárias, como forma de contribuir para os estudos teóricos e metodológicos 

na formação de professores leitores, por meio das subjetividades e afetividades que 

envolvem suas memórias e lembranças de leituras. Pretendemos trabalhar com estudos 

míticos, simbólicos e científicos acerca da memória e sua relevância na formação de 

professores leitores de diferentes áreas do conhecimento. Para a coleta de dados, nos 

embasaremos à luz das metodologias qualitativas do Grupo Focal, da História Cultural e 

da História Oral, trabalhando com algumas das funções que a memória pode 

desempenhar, dentre elas, a memória como trabalho, a memória como possibilidade de 

alteração do momento presente e do futuro, a memória como versão e a memória como 

esquecimento; e com a análise de categorias narrativas a partir dos estudos da Estética 

da Criação Verbal, de Bakhtin (1997). 

Trabalharemos as análises das memórias e dos discursos à luz da teoria 

Bakhtiniana. Para isso, definimos duas grandes categorias narrativas para análise: 

discursos e espaços. Cada uma delas tendo aporte teórico e de análise a partir dos dados 

colhidos que nos convergem para estudos de gênero, de etnia, de leituras antes da escola 

e de discursos das famílias relativos a práticas de leituras e a processos de mediações. O 

trabalho com a metodologia da história oral compreende todo um conjunto de atividades 

anteriores e posteriores à gravação dos depoimentos. Exige, antes, a pesquisa e o 

levantamento de dados para a preparação dos roteiros das entrevistas.  

A partir desse levantamento com as professoras participantes dessa pesquisa, é 

que decidimos conjuntamente sobre o local onde se realizariam nossas rodas de 

conversa: a casa da pesquisadora / mediadora. Neste projeto, nos interessa o que Barros 

(2003) chama de História Cultural “polifônica”, pois buscamos, por meio das múltiplas 

vozes e narrativas que analisaremos, identificar a interação simbólica entre os processos 

mailto:karolalmeidago@gmail.com
mailto:ilseleone2@gmail.com


 
 

68 
 

de produção de memória, o esquecimento, a rememoração e a produção de identidades 

dos profissionais da educação, em interação com o seu trabalho. 

Nessa pesquisa, Grupo Focal, História Cultural e História Oral possibilitam a 

investigação e a análise das narrativas, com o fim de desvelar os discursos de memória, 

os rastros do esquecimento e o ato de rememoração das participantes do estudo, que são 

cinco professoras leitoras da rede pública de ensino. Elas atuam na cidade de Goiânia, 

Goiás. Essas metodologias se complementam, colaborando a compreensão de como se 

materializam os vários discursos formadores, configurados nas memórias de leituras das 

professoras leitoras.  

A importância dessa pesquisa se dá por percebermos dificuldades enfrentadas 

por professores ao se depararem com educandos não leitores ou leitores que não se 

sentem mais estimulados pela palavra escrita e pelas imagens mentais produzidas por 

meio desta. Estimular essas leituras por meio das próprias lembranças de leituras é um 

caminho difícil, mas estimulante, que os professores leitores precisam percorrer para 

tentar ampliar tanto as potencialidades intelectuais, quanto estimular as vivências 

pessoais de seu público leitor, seus educandos. 

 

Hipótese 

A nossa hipótese é a confirmação de que os “ecos” das leituras literárias feitas 

pelas professoras participantes da pesquisa estão presentes nas memórias produzidas por 

elas, de forma a contribuir em suas formações como profissionais e em seus trabalhos 

em sala de aula. Como diz Bosi (1994, p. 39), “a memória é um cabedal infinito do qual 

só registramos um fragmento [...]” e “Lembrança puxa lembrança e seria preciso um 

escutador infinito”. 

 

Objetivos Específicos 

Para alcançarmos o objetivo geral, propomos como objetivos específicos:  

a) Investigar como as lembranças de leituras literárias que envolvem as 

participantes da pesquisa, no campo afetivo e simbólico, e as fizeram retomar 

esses estímulos, estão envolvidas com os saberes e as escolhas profissionais feitas 

por elas, educadoras; 

b) Analisar, por meio das narrativas de memórias das participantes, suas práticas 

em sala de aula, com o propósito de perceber se – e como – essas educadoras 
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conseguem estimular seus educandos com um imaginário criador que socialize, 

integre e possibilite a esses educandos imaginação e identificação com essas 

mesmas leituras e com novos saberes; 

c) Investigar se as lembranças literárias das professoras ultrapassam a experiência 

do sensível para chegar à enunciação linguística, e como se dá esse processo. 

 

Critérios de seleção dos participantes 

Pensando no processo de produção de memória e de rememoração como 

constituição de identidade, e na literatura como um “direito humano universal e 

inalienável”, convidamos para participar desta pesquisa, professores da rede pública de 

ensino de diferentes áreas de conhecimento, maiores de dezoito anos, e não apenas os 

professores de Língua Portuguesa e Literatura, como seria mais comum para este tipo de 

pesquisa. Os convidados foram professores cujos trabalhos já conhecemos e 

acreditamos; no total, foram sete, cinco professoras e dois professores, entretanto, 

apenas as professoras se disponibilizaram a realizar a pesquisa. O nosso interesse não 

está localizado em uma unidade escolar, e sim, em professores da rede pública de 

ensino, podendo, portanto, ser professores de diferentes unidades escolares e que 

estejam atuando em sala de aula. Acreditamos que a leitura literária é, sim, um dos 

campos mais fecundos para se tratar de temas transversais ligados tanto às pluralidades 

culturais quanto às diversidades individuais e sociais, e às linguagens. 

 

Forma de registro e destinação dos dados coletados e dos resultados da pesquisa 

As entrevistas foram feitas com as professoras por meio de questionário 

escrito, de entrevista coletiva e de rodas de conversas. As entrevistas coletivas e as 

rodas de conversa foram gravadas em áudio e vídeo, envolvendo as rememorações das 

práticas de leituras dessas professoras. No último encontro de roda de conversa, foi 

proposto a cada uma das professoras que escrevesse um ensaio que tratasse da 

constituição de suas memórias de leituras, suas identidades, e seus fazeres profissionais. 

Esse processo foi desenvolvido entre os meses de abril e junho de 2018. Para o mês de 

agosto, em um próximo encontro, será proposto a cada professora que leia para as 

demais participantes o seu ensaio escrito. Os ensaios irão compor um portfólio, o qual 

possibilitará a organização dos dados obtidos de maneira clara e acessível aos sujeitos 

interessados. Posteriormente, esses dados serão transcritos e analisados em consonância 
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com o referencial teórico adotado durante a elaboração da dissertação. As informações 

obtidas na pesquisa ficarão sob a guarda da pesquisadora responsável, por um período 

de cinco anos. O vídeo de curta metragem, a ser realizado com o consentimento das 

entrevistadas, ficará disponível na plataforma do programa de Mestrado Profissional, o 

PPGEEB, do CEPAE-UFG. 

Os resultados obtidos, comprovem ou não a hipótese, se tornarão públicos. A 

divulgação da pesquisa poderá ser feita por meio de artigos científicos, apresentação em 

congressos, entre outras maneiras, a fim de contribuir para futuras investigações sobre a 

produção de memórias literárias e a formação de professores leitores.  

O material que foi utilizado nessa pesquisa é o seguinte: sala com cadeiras e 

mesa de apoio, gravador de áudio de celular, câmera fotográfica, câmera filmadora para 

os vídeos, vídeos curtos de autores, escritores, poetas, professores e outros profissionais 

dizendo de seu labor e de suas memórias literárias, notebook.  

 

Produto Educacional 

Pretendemos, com esta pesquisa, desenvolver um produto educacional, que 

permita desvelar a relação de professores de diferentes áreas do conhecimento com a 

leitura literária. Como essa pesquisa considera a prática docente como mediação de 

leitura, a nossa proposta de produto é um portfólio de ensaios memorialísticos escritos 

pelas professoras participantes, explicitando suas memórias, rememorações e vivências 

de leitura, e formação de suas identidades. Os ensaios que irão compor esse portfólio 

possibilitarão a organização dos dados obtidos de maneira clara e acessível aos 

interessados. 

Temos o interesse de que esse produto seja aplicado nos PPPs das escolas, em 

sala de aula e em reuniões de outros professores, para que possam discutir as 

perspectivas de formação do leitor literário, nas escolas em que esses profissionais de 

educação atuam e em outras, quando possível, sendo disponibilizado a quem tiver 

interesse. 

 

Palavras-chave: Ensino. Memórias de leituras literárias. Formação de professores. 
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Ensino e autonomia na perspectiva da formação do leitor e da recepção da leitura 

literária 

A formação do leitor literário no ensino básico compreende uma das temáticas 

mais discutidas hodiernamente. Professores e pesquisadores questionam o lugar do 

ensino de literatura nas escolas, que não compõe um lugar de destaque. A ela se 

sobrepõe o ensino da gramática normativa, da história da literatura e da produção de 

textos. De fato, ao ser contemplada em sala de aula, tanto na rede pública quanto na 

privada, comumente a literatura é posta apenas como veículo para apresentar outros 

saberes, anulando assim toda a vivência que ela pode proporcionar ao leitor. 

Sabe-se, contudo, que a situação se complica ainda mais quando se trata de 

escolas públicas e de periferia, onde o professor muitas vezes não é um leitor ativo, não 

tem como facilitar o acesso do livro ao aluno ou lida com um público socialmente 

marginalizado que vive em condições miseráveis. Paradoxalmente, é a esse público que 

a literatura mais se faz necessária e atuante.  

Nesse sentido, apesar de se constituir um direito universal (CANDIDO, 2012), 

observa-se que o acesso a esses textos é negligenciado, talvez propositalmente, às 

classes menos favorecidas, enquanto que as mais beneficiadas usufruem facilmente de 

todo o tipo de capital cultural (BOURDIEU, 2012). Essa situação que se estende ao 

longo dos séculos é um elemento que contribui fortemente com a manutenção da 

estratificação social, pois o sujeito, uma vez privado desse direito, perde um 

instrumento de emancipação social.  

Então, é nesse sentido que se apresenta a questão central desse trabalho: quais 

as práticas de leitura literária que o professor do ensino fundamental, mais 

especificamente de uma escola pública de periferia, poderá adotar a fim de contribuir 

com a formação do leitor e sua autonomia, incluindo nesse processo os alunos que 

adquiriram parcialmente a competência básica de decodificação da Língua Portuguesa? 

Com efeito, é papel fundamental da escola, especificamente do professor mediador, 
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estabelecer um diálogo significativo entre o aluno e a obra literária, mormente quando 

este aluno se encontra à margem da sociedade, uma vez que a leitura literária é um 

caminho para a autonomia do sujeito.  

 

Metodologia 

Há três aspectos a tratar com relação à metodologia deste trabalho. O primeiro, 

e mais simples, diz respeito aos procedimentos de obtenção do arsenal teórico 

pertinentes à pesquisa. Nesse aspecto, o que aqui se propõe é o que é rotina para 

provavelmente a maior parte dos pesquisadores de Estudos Literários e Ensino: a 

investigação bibliográfica, com seus procedimentos usuais. 

O segundo aspecto a se tratar diz respeito à coleta de dados, a qual foi 

concluída por meio de oficinas de leitura literária que compreenderam, no planejamento 

de aula, as práticas experimentais elaboradas pelo professor/pesquisador/mediador desse 

processo de formação do leitor, tendo em vista a pesquisa bibliográfica e sua realização 

empírica se deu através do preenchimento de questionário, da produção de textos 

escritos e por meio de manifestações orais, em rodas de conversa e debates, as quais 

possibilitaram a inserção do professor/pesquisador na realidade do aluno e com isso 

compreender sua visão de mundo que está atrelada ao processo interpretativo, isto é, de 

produção de significado. 

A pesquisa ocorreu na Escola Municipal Paulino Inácio Rosa (EMPIR), mais 

especificamente em uma turma de 8º ano do ensino fundamental. Além disso, 

transcorreu no período de seis meses. Os dados foram gerados em uma única turma, a 

partir de um encontro semanal, com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, 

totalizando, aproximadamente, 10 encontros. O público alvo da turma em questão 

pode ser dividido em três categorias: alunas/os que estão em conformidade etária com o 

ano/série matriculado, alunos/as repetentes ou que pararam de estudar por um período 

de tempo, portanto, tem uma maturidade/vivência distinta dos demais alunos do mesmo 

nível, e os alunos/as que não estão plenamente aptos a cursar o ano que estão 

matriculados, mas que foram avançados. Durante a condução da pesquisa, o professor 

desempenhou três papeis diferentes: foi o professor, o pesquisador e também o 

participante/mediador. 

Os textos literários, do gênero conto, discutidos nas oficinas podem ser 

divididos em dois grupos, categorizados pela crítica: 1. Realismo Fantástico: “A usina 
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atrás do morro”, “Tarde de sábado, manhã de domingo”, “Os cavalinhos de 

Platinplanto” e “Os noivos”, todos de José J. Veiga; 2. Fantástico: “O Pirotécnico 

Zacarias”, “O Ex-mágico da Taberna Minhota” e “Bárbara”, todos de Murilo Rubião. A 

seleção de tais contos foi feita a partir da realidade dos alunos com atenção aos temas 

que mantém vínculo tanto com a zona urbana quanto a rural, uma vez que a escola 

possui essa particularidade por atender aos dois ambientes. Além disso, esses textos 

abordam conflitos facilmente compartilhados entre leitores de qualquer idade, bem 

como uma linguagem bem construída esteticamente, favorecendo a construção dos 

sentidos e a apreensão das sensações nos mais variados contextos que envolvem a 

complexidade das relações humanas. 

 

Resultados e Discussões 

Durante a realização das oficinas, o diretor da instituição de ensino não 

disponibilizou nenhum outro espaço da escola, além da sala de aula. Além disso, não 

favoreceu o acesso do material impresso (contos) aos alunos ou qualquer outra atividade 

ou recurso que já não estivesse instalado na sala de aula. Assim, a estrutura escolar não 

favoreceu a expansão das experiências dos participantes porque a escola ainda não é um 

espaço que deve ser ocupado pelos alunos, uma vez que, na perspectiva do diretor, eles 

não sabem se comportar e o professor não tem o poder de controle sobre eles, na 

perspectiva do diretor. 

Dessa forma, a discussão dos contos ocorreu em sala de aula e de modo livre, 

isto é, não foi solicitado a nenhum participante a produção de textos (orais ou escritos) 

acerca dos temas ou qualquer outro elemento referente à leitura. Entretanto, todos 

participaram de modo ativo e, surpreendentemente, alguns elaboraram gravuras e textos 

retratando personagens, ambientes e desfechos inusitados dos contos, pois, para eles 

“isso nem parece aula” (Participante A1), daí todas as atividades feitas, partiram apenas 

deles e se deram conforme as suas curiosidades, vontades e aptidões. 

Nesse contexto, a cada conto lido uma nova expectativa se formava no leitor e 

o deixava curioso em relação ao conto seguinte. Devido à variedade de temas (solidão, 

morte, infância, traição etc.), cada encontro proporcionou um novo diálogo, o que 

possibilitou a apercepção das formações ideológicas e discursivas dos participantes. 

Como pode ser observado na fala a seguir: 

                                                           
1 Para preservar a identidade dos participantes, eles foram nomeados seguindo as letras do Alfabeto. 
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[...] Eu entendi que, tipo assim, quando ele começou a viver mesmo, foi 

quando, tipo assim, ele começou a entender o que é a vida. Quando, vamos 

supor, tipo... tipo assim ele só destacava mais os ponto negativo desse 

benefício2 que ele tem. Tipo assim, são coisas que a gente tem que lidar, né?  

(Trecho da fala do Participante N, retirado da oficina realizada no dia 15 de 

dezembro de 2017). 

 

Nota-se o modo como o participante encara a consciência que se tem acerca da 

vida: para ele a vida é repleta de dificuldades, tristezas e decepções. Ter a consciência 

de tudo isso corresponde a “entender o que é a vida”. Nessa perspectiva, ela não é 

prazerosa e a única forma de viver é “saber lidar” com as desilusões. Em contrapartida, 

esse “saber lidar” demonstra otimismo, porque o participante diz que o personagem 

“destacava mais os ponto negativo”, daí entende-se que mesmo na aridez da vida pode-

se encontrar esperança, consolo ou alívio. Esse jovem, portanto, carrega a esperança em 

seu discurso. Mesmo diante das adversidades do dia a dia. 

De fato, eles tinham o que dizer e, mais ainda, tinham pra quem dizer. 

Estávamos todos atentos uns aos outros e curiosos acerca das perspectivas trazidas pelas 

experiências de cada um em diálogo com as personagens e conflitos dos textos. Assim, 

o ambiente construído pelas discussões sem preconceitos ou represálias fez com que os 

estudantes se sentissem desinibidos e dispostos a construírem significado por meio do 

complexo processo de leitura, reflexão e interlocução. 

Nesse contexto, percebe-se que as aulas tradicionais, as quais estabelecem uma 

hierarquia de poder em relação ao lugar do professor e do aluno, não contribuem 

eficientemente com a formação da autonomia do estudante, e por isso, a sua própria 

constituição enquanto cidadão também fica comprometida porque ele se limita a apenas 

“ouvir” os conhecimentos que são impostos sem participar particularmente deles. 

Assim, essa breve análise mostra que é fundamental que o professor se coloque 

em posição de sujeito em construção, assim como o estudante, de modo que ambos se 

relacionem como iguais diante do conhecimento para que seja possível o 

estabelecimento de um diálogo sincero, sem ressalvas e por isso, eficaz no 

desenvolvimento do pensamento crítico, o qual é cabal para que o estudante tenha 

condições de pensar sobre si mesmo, sua realidade e, a partir disso, agir de modo mais 

assertivo, consciente de que é possível alterar a sua própria realidade por meio de suas 

escolhas/decisões. Como todos esses aspectos estão atrelados à formação do sujeito 

autônomo, ou seja, aquele que tem a consciência do que quer, de sua realidade, da 

                                                           
2 O participante se refere ao “dom” da mágica que a personagem do conto “O Ex-mágico da Taberna 

Minhota” possui. 
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sociedade que vive e do que deve ou não fazer para que se cumpra os seus propósitos de 

vida, agir de um modo contrário a isso seria o mesmo que servir de instrumento para 

manutenção da atual conjuntura social, onde o sujeito socialmente marginalizado – sem 

“voz” – continue ocupando resignadamente o seu lugar social. 

 

Considerações 

Para que a formação do sujeito crítico se estabeleça, o ensino deve ser 

orientado a partir dos aspectos que desenvolvem a autonomia (liberdade e diálogo), 

tendo em vista métodos e práticas que incluam também a formação dos estudantes 

socialmente marginalizados, que estudam e residem na periferia e, portanto, vivem com 

um mínimo de perspectiva de crescimento social, econômico e intelectual. Dessa forma, 

o professor deve adotar uma postura que leve em consideração os fatores históricos, 

sociais e culturais em suas aulas, bem como não os perder de vista durante a preparação 

ou readaptação das aulas, principalmente, caso atue em uma instituição pública de 

ensino. 

 

Palavras-chave: Ensino e Autonomia. Formação do leitor. Literatura. 
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Introdução e justificativa 

A literatura possui um caráter humanista na construção de valores tais como 

empatia, ética e moral. Todavia, na escola ela tem sido utilizada como um mero recurso 

para a exploração didático-pedagógica. A questão da escolarização inadequada da 

literatura perpassa todos os gêneros literários. Pode-se afirmar que o tratamento 

conferido ao poema em sala de aula apresenta-se de forma ainda mais problemática. Há 

certa insegurança por parte dos professores em relação ao trabalho com a poesia e ainda 

persiste o senso comum de que o poema é um texto hermético e que só admite uma 

determinada gama de temas.  

O processo histórico da formação da poesia que foi levada para as salas de 

séries iniciais mostra que aqueles textos apresentavam uma marca forte de didatismo, 

patriotismo, moral e também uma fonte para se trabalhar os conteúdos do currículo de 

língua portuguesa.  

A famosa obra de Olavo Bilac, “Poesias infantis”, retrata bem a preocupação 

de se colocar o texto poético a serviço de um pretenso civismo e patriotismo, com textos 

muito belos, mas que não priorizam o fator literário. Esse paradigma se modificou 

lentamente com obras de autores como Cecília Meireles e Vinícius de Moraes, como 

“Ou isto ou aquilo” e “A arca de Noé”. Atualmente, autores de poesia infantil como 

José Paulo Paes e Roseana Murray são bastante conhecidos e nas obras desses autores 

podemos encontrar toda a riqueza literária que se pode exigir de um texto poético.  

Muitas vezes a escola oferece para as crianças poemas de qualidade duvidosa. 

Ocorre ainda de os próprios autores de livros didáticos produzirem textos que só podem 

ser chamados de poemas devido à estrutura de linhas quebradas, pois não possuem 

qualidade estética. Todos esses fatores corroboram para uma eventual rejeição dos 

alunos para com o gênero poético.  

A partir dessas constatações este trabalho tem como objetivo aprofundar a 

discussão sobre o lugar do texto poético na sala de aula e pensar em caminhos e 
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alternativas, evitando assim a equivocada escolarização da poesia. Temos como objetivo 

ainda contribuir para a formação do leitor de poesia na primeira fase do ensino 

fundamental. 

A preocupação com o papel desempenhado pela literatura na escola se dá pelo 

fato de que além de formar leitores, queremos, enquanto educadores, formar leitores 

literários. Lajolo (2008) afirma que através da literatura uma sociedade discute seus 

desejos e utopias. A leitura literária exige também uma alfabetização específica, que 

jamais se concretizará caso as particularidades do texto literário não sejam observadas. 

É preciso possibilitar que as crianças vivenciem a fruição estética e o caráter artístico e 

transformador da literatura.  

 

Fundamentação teórica 

Para discutirmos a importância da literatura para a formação humana partimos 

dos estudos de Todorov e Cândido. Para Todorov (2010) é preciso resgatar na literatura 

uma verdade sobre o mundo e devolver-lhe seu caráter humanista. O leitor literário só 

encontra sentido no que lê quando percebe que a literatura fala de nós. Cândido (1995) 

coloca a literatura ao lado dos demais direitos humanos inalienáveis. 

Soares (2011), Zilberman (2008) e Colomer (2007) são autoras que 

problematizam a forma com que a literatura é trabalhada em sala de aula. Zilberman 

defende que o texto poético contribui para a formação do indivíduo, além de ajudar a 

desenvolver a alteridade. A autora argumenta que a escola tem se preocupado mais em 

fazer com que o aluno assimile uma tradição literária do que de fato formar leitores.  

Lajolo (1982) aponta que muitas vezes as atividades com leitura são 

reducionistas, já que utilizam o texto como pretexto para se trabalhar conteúdos 

gramaticais, como a aplicação de perguntas fechadas que nada contribuem para formar 

leitores críticos e autônomos. O texto torna-se um intermediário para outras 

aprendizagens, o que acaba tornando-o superficial. Mesmo quando a instituição 

favorece a leitura de bons textos, esses são seguidos de maus exercícios. 

A forma com que a escola se apropria do livro e da literatura é discutida por 

Colomer. A autora espanhola defende que a literatura auxilia na compreensão da 

diversidade social e cultural e representa ainda uma forma de emancipação. “Não se 

ensina literatura para que todos os cidadãos sejam escritores, mas para que nenhum seja 

escravo” (2007, p. 35) 
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A expressão “escolarização inadequada” parte dos estudos de Soares (2011). 

De acordo com a autora, a escolarização em si não deve ser encarada como algo 

pejorativo, já que é inevitável que todos os saberes que perpassam a escola sejam 

escolarizados, isto é, ordenados a partir de procedimentos de ensino. Já a escolarização 

inadequada da literatura seria um processo de deturpação e falseamento do texto 

literário. Para Larrosa (1998) o que parece contaminação da literatura hoje na escola é o 

adjetivo “pedagógico” e também uma rejeição à ideia de que a literatura “deva” dizer 

alguma coisa ou “deva” nos ensinar algo de forma explícita.  

Em relação à presença do texto poético em sala de aula recorremos a Souza 

(2012), Pinheiro (2007) e Averbuck (1988). Souza chama a atenção para o fato de que o 

espaço reservado para o trabalho com poemas em sala de aula é ínfimo e mostra que o 

problema começa já nas grades dos cursos de pedagogia que geralmente não contribuem 

para a formação do professor leitor de literatura. 

Pinheiro aponta caminhos para realizar o trabalho com o poema em sala de 

aula sem ceder a uma prática meramente interpretativa, que desconsidera aspectos 

constitutivos da linguagem poética. Para Averbuck, o poema em sala de aula precisa ser 

vivenciado. O professor deve realizar um trabalho que favoreça a percepção das 

imagens, da pluralidade de sentidos e da ludicidade. 

 

Metodologia 

Com base em tais objetivos, optamos por uma pesquisa qualitativa que 

possibilita a leitura da realidade, pois, segundo Chizzotti (1995) há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito e “O conhecimento não se reduz a um rol de 

dados isolados, conectados por uma teoria explicativa” (CHIZZOTTI, 1995, p.79). 

Acredita-se que dessa forma será possível visualizar o objeto e suas múltiplas 

determinações. 

A pesquisa foi realizada nos meses de maio e junho de 2018 na escola 

Municipal Bernardo Élis, situada na região Noroeste de Goiânia, em uma turma de 

terceiro ano da primeira fase do ensino fundamental. A escola conta com uma biblioteca 

acessível a todos os alunos com títulos importantes da literatura infantil. A sala conta 

com 32 alunos e 17 estão participando da pesquisa. 

Para o desenvolvimento do projeto, recorremos a um poeta que, embora tenha 

escrito quatro livros para crianças, não é um autor de literatura infantil: Manoel de 
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Barros. Fizemos a leitura de três poemas do autor: “O menino que ganhou um rio”, “A 

menina avoada” e “O menino que carregava água na peneira”. O poeta cuiabano trata a 

linguagem de forma lúdica e retrata em sua poética o universo das miudezas. Ele dá 

destaque às coisas consideradas sem importância alguma pela sociedade, como lesmas, 

pássaros, formigas e latas enferrujadas. Entre esses seres aparentemente “sem 

importância”, encontra-se a criança. É muito forte a presença da alteridade da infância 

na poesia de Manoel de Barros.  

Os textos escolhidos são híbridos, pois apresentam elementos de narrativização 

e não possuem rimas. Essas características ajudam a descontruir alguns estereótipos da 

poesia que muitas vezes são reforçados pela própria escola. Isso possibilitou que as 

crianças percebessem que nem sempre o poema possui rimas e que é possível escrever 

poeticamente sobre qualquer tema. 

Durante a leitura, as crianças foram incentivadas a perceberem o que torna 

aquele texto poético, o que o diferencia de um conto de fadas ou de uma notícia de 

jornal, por exemplo. Após a leitura, atividades foram feitas com o intuito de 

desenvolver a imaginação e a linguagem poética das crianças. Fizemos oficinas de 

escritas poéticas inspiradas nos poemas narrativos de Manoel de Barros, além de 

ilustrações. Esses registros são uma rica fonte de análise sobre como se deu a recepção 

do poema pelas crianças e quais imagens elas decidiram ressaltar em seus trabalhos.  

 

Produto educacional 

A partir das constatações realizadas, amparadas pelo referencial teórico, 

elaboraremos uma oficina de leitura de poemas para professores da primeira fase do 

ensino fundamental. Tal oficina trabalhará a importância da literatura na formação 

humana e também discutiremos formas de abordar o poema na sala de aula. “O processo 

de humanizar requer o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a capacidade de 

penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do 

mundo” (CÂNDIDO, 2008, p. 6). 

Para mais, registraremos as etapas do trabalho em um site para a consulta de 

professores. É importante ressaltar que os registros desse site ou até as práticas na 

oficina não pretendem servir de receita para o trabalho com poesia nas séries inicias, 

mas sim incentivar os professores a buscarem formas mais efetivas para o trabalho com 

o texto poético em sala de aula. 
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Introdução 

A Rede Federal de Educação Profissional, criada desde 1909 através das 

Escolas de Aprendizes e Artífices, e reformulada a partir da década de 80, inclui os 

Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica (IFs), constituídos a partir 

de 2008. Os Institutos Federais apresentam uma proposta de educação geral e para o 

mundo do trabalho, fundamentada em uma visão progressista, com o intuito de oferecer 

formação integral, omnilateral e politécnica, em contraponto às propostas dualistas 

existentes que demonstram preparar a classe dominante à reprodução de domínio social 

e a classe trabalhadora ao trabalho.  

A articulação entre educação básica com a formação profissional sempre foi 

um desafio para diversas sociedades, estabelecendo-se por meio das relações de força 

entre grupos e classes. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) afirmam que a integração do 

ensino médio com o ensino técnico é uma necessidade conjuntural – social e histórica – 

para que a educação tecnológica se efetive para os filhos dos trabalhadores. A 

possibilidade de integrar formação geral e formação técnica no ensino médio, visando a 

uma formação integral do ser humano é, por essas determinações concretas, condição 

necessária para a travessia em direção ao ensino médio politécnico e à superação da 

dualidade educacional pela superação da dualidade de classes.  

Apesar dos investimentos da política pública quanto ao crescimento de 

matrículas e de escolas e do expressivo avanço nas formas de acesso, incluindo as ações 

afirmativas, dados estatísticos comprovam altos índices de abandono e fracasso do 

aluno na Educação Profissional integrada ao Ensino Médio na Rede Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia.  

A presente pesquisa se justifica pela necessidade de um estudo aprofundado 

sobre os fatores determinantes na decisão dos estudantes que ingressam pela 
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permanência e os mecanismos que contribuem para que tenha êxito no curso escolhido, 

com o propósito de apontar estratégias de enfrentamento para as instituições que 

vivenciam problemas como a reprovação e evasão. Neste contexto, será necessário 

buscar respostas para questões como: a instituição de ensino atende as expectativas e 

necessidades do estudante nesta fase do processo educativo? Mesmo com as 

adversidades, quais as características comuns entre os estudantes do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) - Câmpus Uruaçu que persistem e 

avançam em sua escolarização? Qual a participação da família ou dos responsáveis nos 

caminhos do fracasso ou do sucesso? Existem mecanismos ou instrumentos eficazes no 

diagnóstico e acompanhamento do estudante que possibilitem a escolha das melhores 

intervenções?  

 

Referencial teórico  

A revisão bibliográfica sobre fracasso/sucesso escolar traz à tona um número 

expressivo de estudos e conceitos comprobatórios de que o tema está posto pela 

realidade social com toda pressão e vigor e, apesar de não constituir-se discussão de 

recente data, o debate ainda não está esgotado. A história da educação é marcada pela 

recorrência de evasões, repetências e uma série de outros fatores negativos que são 

geralmente classificados como fracasso escolar. Os autores avaliam o sucesso ou o 

fracasso escolar por perspectivas do aluno, por sua condição econômica ou familiar e/ou 

pela escola.  

Patto (2010) faz uma revisão crítica da literatura sobre as desigualdades 

educacionais e expõe as vertentes construídas para justificá-las, perpassando pelas 

questões ligadas aos alunos, como raciais, culturais, econômicas, cognitivas, e outras 

ligadas aos professores, como exemplo a carência de formação. As reformas 

educacionais, projetos e medidas técnico-administrativas ainda não foram capazes de 

solucionar o problema da reprovação e evasão, principalmente entre as classes 

econômica e culturalmente menos privilegiadas.  

Para Bourdieu e Passeron (2008) existe uma relação direta do sucesso ou 

fracasso escolar primeiramente ao capital cultural do estudante. Seus estudos 

evidenciam um sistema educacional construído para a reprodução do modelo social, 

onde a possibilidade de êxito das classes trabalhadoras torna-se possível somente para 

aqueles que, através do esforço individual, rompe com os pressupostos inerentes, tanto 
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com a visão comum que os consideram como resultado das aptidões naturais, dos dons e 

talentos, ou do capital econômico e/ou humano. Nesta mesma linha de pensamento, 

Arroyo (1992) sugere que as análises e as propostas sejam mais enfáticas com o “peso 

que as próprias estruturas escolares têm no fracasso-sucesso escolar. Referimo-nos à 

escola e ao sistema de ensino enquanto unidade organizada, burocratizada, segmentada, 

gradeada”.  

Lahire (1997) procurou sustentar a hipótese de que a origem das dificuldades 

estava diretamente ligada à natureza da cultura escolar e ao tipo de contribuição à 

linguagem que a escrita tornou possível, mas, além disso, chegou à conclusão sobre a 

possibilidade de êxito escolar dos socialmente “improváveis” que, apesar das origens 

semelhantes, alcançaram destinos diferentes de formação escolar e trabalho.  

O sucesso/êxito e o fracasso são vértices do mesmo sistema escolar, presentes 

nos diferentes níveis e modalidades de ensino, nas diferentes classes sociais e 

organizações escolares. Na Educação Profissional e Tecnológica não é diferente. A 

ampliação das condições de formação técnica e tecnológica democratizou o acesso a 

esta modalidade de educação no País. Ao mesmo tempo, emergiu o problema da 

permanência do estudante na escola, elevando-se significativamente o número de 

indivíduos que passaram a abandonar os estudos.  

A disposição de um estudante de continuar ou não na escola até a conclusão 

dos estudos está associada a fatores diversos. Nenhum fator único é capaz de explicar 

por si só e de modo completo esse processo (DORE e SALES, 2017). Nessa pesquisa se 

buscou identificar os indicadores de permanência e êxito pelos aspectos individuais, 

socioculturais/econômicos e institucionais, segundo os alunos concluintes, os pais e os 

docentes. 

  

Objetivos e Metodologia  

Objetivo Geral  

Criar um formulário pedagógico eletrônico de diagnóstico e acompanhamento 

do discente ingressante na Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, baseado 

nos elementos identificados que contribuem para a permanência e êxito do estudante no 

curso, a fim de fornecer subsídios para a escolha das intervenções adequadas que 

impedirão seu abandono ou reprovação.  
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Objetivos específicos 

 Evidenciar os caminhos do sucesso, por meio do levantamento dos aspectos 

comuns entre os jovens que ingressam, permanecem e concluem a Educação 

Profissional Técnica integrado ao Ensino Médio.  

 Propiciar mecanismos de acompanhamento pedagógico e social ao discente 

desde seu ingresso na Instituição de ensino.  

 Subsidiar o trabalho de docentes, equipes pedagógicas e pais concernentes às 

estratégias de incentivo à permanência e êxito dos estudantes.  

 

Para alcançar os objetivos foi adotado o estudo de caso como estratégia de 

pesquisa. O conhecimento gerado a partir do estudo de caso é diferente do 

conhecimento gerado a partir de outras pesquisas porque é mais concreto, mais 

contextualizado, mais voltado para a interpretação do leitor e baseado em populações de 

referência determinadas pelo leitor (ANDRÉ, 2005). O caso em análise foi das turmas 

concluintes dos Cursos Técnicos Integrados do IFG Câmpus Uruaçu. Os procedimentos 

de pesquisa foram de natureza qualitativa e quantitativa, a partir da abordagem indutiva.  

O processo metodológico se iniciou pela revisão bibliográfica e documental. 

De acordo com Marconi e Lakatos (1990, p. 24) “o estudo da literatura pertinente pode 

ajudar a planificação do trabalho, evitar duplicações e certos erros, e representa uma 

fonte indispensável de informações, podendo até orientar as indagações”. Na etapa 

seguinte foram coletados os dados, utilizando-se como instrumento um questionário 

semiestruturado eletrônico, aplicado aos alunos concluintes, em 2017, nas três séries 

dos cursos ofertados (Edificações, Informática e Química), para os pais desses alunos e 

para os docentes atuantes nos Cursos de Ensino Médio Integrados. Responderam ao 

questionário 49 alunos (73%), 25 pais (37%) e 32 docentes (63%).  

 

Resultados e considerações transitórias  

Com base nos resultados obtidos pela pesquisa sobre permanência e êxito no 

IFG/Câmpus Uruaçu pode-se estabelecer um perfil do estudante concluinte, sendo que 

este: I- está dentro da idade prevista para a conclusão do ensino médio (17 anos) não 

apresentando distorção idade/série; II- Apesar da maioria ter ingressado no IFG pelo 

sistema universal, a diferença entre escola de origem (particular e pública) não 

apresentou-se acentuada; III- possui uma boa afinidade com a área técnica do curso; IV- 
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a maioria nunca manifestou a intensão de abandonar o curso; V- reside com os pais na 

mesma cidade onde estudam. V- pertencem à classe média baixa, com renda familiar 

variando entre 1 a 6 salários mínimos; VII – a escolaridade dos pais é de nível médio e 

superior, com ou especialização.  

A análise dos indicadores de permanência e êxito aponta que para os estudantes 

existe uma preponderância dos aspectos institucionais sobre os individuais e 

socioculturais/econômicos. Já os pais apresentaram percentuais mais elevados na 

referência “alta relevância” nas três categorias de aspectos, sendo que o valor mais alto 

também se apresentou nos aspectos institucionais. Os docentes atribuíram pontuações 

mais distribuídas entre as grandezas, conferindo maior percentual aos aspectos 

socioculturais/econômicos e menor percentual aos aspectos individuais.  

Estes resultados corroboram com as pesquisas sobre fracasso/evasão escolar 

que destacam os aspectos individuais e socioculturais/econômicos como os principais 

motivadores desse fenômeno. A análise inversa aqui investigada, sob o enfoque do 

sucesso/êxito escolar, indica que o viés institucional é determinante para a permanência 

do estudante, principalmente nas perspectivas dos próprios alunos e pais.  

Assim como é essencial identificar os indícios de uma possível evasão ou 

reprovação, com a maior brevidade possível e realizar as intervenções pedagógicas 

cabíveis (DORE E LÜSCHER, 2011), conhecer as características do aluno que 

permanece e os principais motivos que contribuem para esta decisão, pode auxiliar nas 

estratégias envidadas para que o êxito seja a realidade de todos os estudantes que 

ingressam nestas instituições de ensino.  

 

Considerações sobre o produto educacional  

Segundo Alves e Antunes (2011), o ensino médio deve ser a fase em que os 

sistemas de ensino começam a permitir o estudante a aprender a organizar seu próprio 

aprendizado, fazer suas escolhas e desenvolver sua autonomia. Apesar disso, as 

instituições de ensino não devem deixar de cumprir sua função de propiciar mecanismos 

para que este aluno não interrompa ou fracasse neste processo de formação acadêmica 

e/ou profissional.  

Como Produto Educacional desta pesquisa está sendo desenvolvido e aplicado 

um formulário pedagógico eletrônico de diagnóstico e acompanhamento do estudante, 

constando os principais elementos motivadores para a permanência e êxito do discente, 
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evidenciados na pesquisa, a fim de ser aplicado aos estudantes na fase de ingresso no 

curso e ao final dos três primeiros bimestres letivos, buscando-se o apontamento dos 

fatores que poderão atenuar ou fortalecer a decisão de permanência e o alcance do êxito 

do estudante no curso.  

Já foram aplicados os formulários das duas fases iniciais, do diagnóstico e a da 

finalização do 1º bimestre. Os dados e informações obtidos no formulário da primeira 

etapa foram sistematizados e apresentados aos docentes, coordenações de curso e/ou 

pedagógica, equipes de assistência aos estudantes, durante a reunião do Conselho de 

Classe e por meio de instrumento eletrônico de comunicação (e-mail), com o intuito de 

subsidiar a tomada de providências ou intervenções necessárias que seja adequada para 

a permanência e sucesso do discente no curso.  

Após a fase de diagnóstico, percebeu-se que a ferramenta Googles Forms não 

atendia por completo aos objetivos do produto educacional, apresentando 

impossibilidade de busca e visualização dos dados individuais fornecidos pelos 

discentes. Assim, buscou-se o desenvolvimento de um software web para a aplicação, 

organização e emissão de relatórios referentes aos questionários aplicados na pesquisa, a 

fim de: facilitar a análise de dados aos beneficiados pelo uso do software; possibilitar o 

acesso ao questionário para os discentes dos cursos relacionados; aumentar a eficácia da 

pesquisa; eliminar a possibilidade de falhas humana a partir do uso de recursos 

computacionais; permitir o acesso aos resultados pela equipe de apoio pedagógico do 

IFG – Câmpus Uruaçu; possibilitar o fácil compartilhamento de novos questionários 

pertinentes à pesquisa. Foi estabelecida parceria com um professor e um acadêmico do 

Curso Tecnólogo em Análise e desenvolvimento de Sistemas do IFG Câmpus Uruaçu 

para a criação do software.  

 

Palavras-Chave: Evasão escolar. Sucesso e fracasso. Ensino e aprendizagem  
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Desde 2014, para garantir um currículo comum para todos os alunos da 

Educação Básica no Brasil, o Ministério da Educação (MEC) iniciou a elaboração da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em dezembro de 2017, foi apresentada a 

versão final do documento da Educação Infantil e Ensino Fundamental. De acordo com 

a introdução dessa última versão da BNCC, uma das finalidades é facilitar ao professor 

encontrar conteúdos básicos e gerais de um currículo comum “obrigatório” a ser 

ensinado em todo o país. 

Inserida em cenário político-econômico, a constituição da BNCC é orquestrada 

por diferentes vozes (Institutos Ayrton Senna, Unibanco, Natura, Inspirare, Fundações 

Lemann, Maria Cecília Souto Vidigal, Roberto Marinho, Undime, Abave, Conselho 

Nacional de Secretários de Educação), as quais possuem uma formação discursiva 

prescritiva, alinhada a referenciais distintos e diversos, propondo uma nova estrutura de 

regulação para a educação e um controle do que se deve ser ensinado e aprendido na 

educação Brasileira, no Ensino Básico. Pesquisadores do campo do currículo, como 

Lopes (2015) e Macedo (2014) mencionam que, nesse cenário de construção e 

organização curricular, a formação de professores reduz-se a uma discussão, hoje, 

voltada para um conservadorismo nessas políticas curriculares. Freitas (2018)3, 

questionando os sentidos possíveis instaurados na constituição desse documento, 

ressalta de forma polêmica uma nítida consequência para o sistema educacional 

brasileiro. 

Aos poucos vai se desenvolvendo uma abordagem mercantil para o ensino 

básico. O mercado está atento aos movimentos atuais da economia e prevê, 

com base na experiência internacional, os próximos passos da 

mercantilização da educação no Brasil. O fundamento declarado para a 

privatização é que governos não são eficientes para administrar, inclusive 

escolas (FREITAS, 2018). 

                                                           
3 https://avaliacaoeducacional.com/2018/04/21/ensino-basico-o-mercado-se-prepara-e-nos/ 
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Diante dessa realidade apresentada pelos referidos autores, percebemos que o 

delineamento de um currículo para a educação também vem gerar uma problematização 

sobre a lógica entre o público e o privado, nas discussões sobre os rumos educacionais. 

Identificamos, no posicionamento de Freitas, que o contexto econômico legitima os 

pilares na Educação Básica.  

Por isso, observamos que se faz necessário promover um grande debate 

com/entre os professores da rede pública, para que se possa não só verificar as 

dificuldades, opiniões, preocupações, desafios e os pontos positivos, enfrentadas por 

esses professores na articulação entre o que se propõe na BNCC e a sua prática, mas 

também, compreender todo o processo de sua construção, as polêmicas, os debates, as 

políticas, os questionamentos, as críticas, as resistências em relação à BNCC. 

 A partir dessa perspectiva, nos inquietamos e nos propusemos a pesquisar esse 

aspecto, com o seguinte questionamento: Quais seriam as expectativas e as dificuldades 

dos professores do ensino fundamental na sua prática, quanto aos objetivos e conteúdos 

propostos pela BNCC, em uma perspectiva crítica?  

Para tentar responder a esse questionamento, propomos realizar esta pesquisa 

com o intuito de promover uma reflexão e uma discussão entre/com os professores de 

Educação Física, por meio de uma formação continuada, para compreendermos toda a 

dimensão política, social, curricular e educacional envolvida na construção da BNCC. 

Como procedimento metodológico deste estudo, fundamentamo-nos na 

pesquisa descritiva, de caráter qualitativo/quantitativo e, como método de análise, 

utilizamos o método dialético. Para a geração de dados, realizamos entrevistas com os 

professores de Educação Física do ensino fundamental da rede estadual de Goiânia, em 

um levantamento descritivo para, posteriormente, analisá-las. Concordamos com Gil 

quando ele afirma que: “As pesquisas desse tipo se caracterizam pela interrogação direta 

das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer” (1989, p. 76).  

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFG, iniciamos o 

processo de coleta. Para realizarmos o nosso contato direto com os professores, tivemos 

que, primeiramente, obter a autorização da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e 

Esporte de Goiás (SEDUCE). Posteriormente, conseguimos ter acesso à lista das escolas 

divididas por regionais, num total de 124 escolas (regular, conveniadas e unidades 
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especiais), em nove regiões da metropolitana4 de Goiânia. Salientamos que a SEDUCE 

não faz indicação da escola a ser pesquisada, ficando a critério do pesquisador a seleção. 

Por esse motivo, fizemos uma busca, primeiramente, em unidades escolares que 

tivessem o ensino fundamental, professores formados em Educação Física e que 

mostrassem interesse em participar e contribuir com a pesquisa. Infelizmente, nesse 

momento, encontramos algumas resistências por parte das escolas e professores. Após 

esse levantamento e o aceite, selecionamos nove escolas,5 uma de cada região, por 

acreditarmos que a amostra permitiria identificar as diferentes realidades.  

Diante dessas informações e com a autorização da SEDUCE, realizamos a 

entrevista semiestruturada com nove professores6 da rede Estadual de Ensino. O período 

da entrevista teve início no mês de abril do presente ano, a fim de levantar as 

dificuldades quanto aos objetivos e conteúdos propostos pela BNCC e identificar a 

compreensão teórico-metodológica que os profissionais têm sobre a base e o 

componente curricular de Educação Física. Além desses questionamentos, levantamos 

os assuntos de interesse dos professores entrevistados, para que pudéssemos identificar 

temáticas para a formação continuada. Nesse momento, aproveitamos a oportunidade 

para divulgar o curso de formação de 40 horas a ser ofertado nos meses subsequentes. 

Com os dados obtidos, no diagnóstico inicial, está em desenvolvimento um 

curso de extensão como produto educacional. O objetivo do curso é contemplar a 

compreensão da BNCC, para além de uma proposta pedagógica, na tentativa de 

fomentar um entendimento maior sobre toda a polêmica envolvida na construção desse 

documento, a exemplo: questionamentos, críticas, resistências, teorias, debates, entre 

outros. 

Após as análises dos dados, detectamos a inviabilidade de encontros 

presenciais para formação continuada. Então, optamos pelo uso de um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA), por permitir reunir pessoas em lugares e tempos diversos, por 

meio de tecnologias de informação e comunicação. Os passos percorridos para a 

execução do curso denominado “A BNCC e a Educação Física como componente 

curricular: conceitos, características e desafios” foram: I – cadastro no SIGAA/UFG; II 

– criação de uma página no SIEC/UFG, por meio da qual ocorreram as inscrições (link 
                                                           
4Nove escolas estaduais de Goiânia, seguindo a regionalização das unidades escolares metropolitanas: 

Central, Leste, Noroeste, Oeste, Norte, Sul, Sudoeste, Mendanha e Vale do Meia Ponte. 
5 Dentre as noves escolas pesquisadas três são de tempo integral e cinco de ensino regular. 
6 Os professores pesquisados possuem formação em Educação Física, regentes no ensino fundamental, 

sendo dois contratos temporários e cinco efetivos da rede Estadual de Educação. 
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http://eventos.ufg.br/EFBNCC) e, posteriormente, será emitida certificação aos 

cursistas; III – solicitação de abertura de sala na plataforma Moodle junto ao 

CIAR/UFG; IV – seleção de material didático e edição do AVA; V – divulgação do 

curso via redes sociais, por meio de grupo público no Facebook e em grupos de 

WhatsApp.  

Iniciamos o curso dia 23/06/2018, com previsão para seu término dia 

25/08/2018. Das 40 vagas oferecidas a professores de Educação Física das redes7 de 

ensino e para acadêmicos do curso de Educação Física, todas foram preenchidas. Do 

total de inscritos8 da Rede Estadual de Educação, quatro participaram da fase de 

entrevista.  

Ressaltamos que ainda não temos conclusões definitivas, porque estamos em 

processo de análises dos dados, mas já podemos apresentar alguns resultados. Já 

conseguimos realizar as análises das respostas dos professores sobre o bloco I, quanto 

ao perfil profissional. Identificamos que todos os professores de Educação Física 

possuem licenciatura e a maioria com curso de pós-graduação, num total de sete áreas 

diferentes. Desses professores, um possui dois cursos de pós-graduação e o outro já é 

mestre em Direito Humano, conforme o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 – Cursos de pós-graduação dos professores pesquisados 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora/2018. 

 

Também pudemos identificar pelas análises que esses professores atuam no 

mínimo há dois anos na Educação. Em média, possuem cinco anos de atuação na 

mesma instituição educacional (mínimo de três meses9 e máximo de 16 anos). 

                                                           
7 Redes estaduais, municipais, federais e particulares de Goiás. 
8 Quanto ao total de inscritos para o curso, temos: 4 Graduandos de Educação Física; 10 da Rede 

Estadual; 19 da Rede Municipal; 1 da Rede Particular e 6 de outros. 
9 Um pesquisado que veio transferido de outra região de Goiás e inicia suas atividades na metropolitana 

esse ano, porém possui 11 anos de atuação na educação básica. 

http://eventos.ufg.br/EFBNCC
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Assim, conforme o perfil profissional apresentado dos professores, podemos 

concluir que são profissionais com qualificação e que já possuem tanto uma experiência 

profissional, quanto um histórico dentro da instituição escolar. 

Os dados qualitativos das entrevistas que compõem o bloco II (perguntas 

referentes ao objeto de estudo), que foram gravados, estão em processo de transcrição e 

análise. Posteriormente, serão classificados de forma sistemática, por meio de seleção 

(exame minucioso dos dados), codificação (técnica operacional de categorização) e 

tabulação (disposição dos dados de forma a verificar as inter-relações), para podermos 

ter maior clareza e organização na última etapa desta pesquisa, que é a elaboração do 

texto da dissertação. 

Nessa aproximação para compreender a dinâmica das respostas e identificar as 

concepções que balizam os questionamentos direcionados aos professores, buscamos 

fazer uma revisão bibliográfica com autores que aprofundaram na temática teoria 

curricular crítica e pós-crítica: Duarte (2016), Freitas (1995), Giroux (1986), Neira e 

Souza Júnior (2016), Rodrigues (2016), Sacristán (2000), Saviani (2011), entre outros. 

Realizamos também pesquisa do “estado da arte”, conforme Romanowski e Ens (2006), 

nos principais periódicos da Educação Física com Qualis entre A1 a B2, de 2015 (ano 

em que foi disponibilizada a 1ª versão da BNCC) a 2018/1: Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte, Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, Revista 

Motrivivência, Revista Movimento, Revista Pensar a Prática e Anais dos XIX e XX 

CONBRACE. Foram utilizados os seguintes descritores: Base Nacional Comum 

Curricular e BNCC. A coleta de dados foi realizada de 19/04/2018 a 26/06/2018, nos 

respectivos sites. Esses dados serão analisados conforme a análise de conteúdo de 

Bardin (2011). 

Esperamos que todo esse processo de análise continue sendo um subsídio para 

realizarmos a contento a formação dos professores, no que tange à BNCC.  

 

Palavras-chave: BNCC. Educação Física Escolar. Formação Continuada. 
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A pesquisa intitulada “Educação Física e BNCC: expectativas, desafios e 

formação continuada dos professores do ensino fundamental da Rede Municipal de 

Educação de Goiânia-GO” tem relação com meus estudos mais recentes e participação 

em formações continuadas que despertaram o olhar para a necessidade de constante 

acompanhamento e compreensão das mudanças ocorridas em nosso campo de atuação. 

Um exemplo de mudança foi a elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que foi apresentada em proposta preliminar pelo Ministério da Educação 

(MEC), em 16 de setembro de 2015, e homologada em dezembro de 2017, cabendo a 

partir de então maior mobilização dos profissionais da educação para superar os 

desafios referentes a sua implementação nas escolas brasileiras. 

Aprofundaremos os estudos relacionados à teoria curricular crítica e pós-

crítica, embasados em Duarte (2016), Neira e Souza Júnior (2016), Rocha et al (2015), 

Rodrigues (2001; 2016), Sacristán (2000), Saviani (2016), entre outros. 

Concordamos com Sacristán quando ele afirma que: 

 

O currículo é uma prática desenvolvida através de múltiplos processos e na 

qual se entrecruzam diversos subsistemas ou práticas diferentes, é óbvio que, 

na atividade pedagógica relacionada com o currículo, o professor é um 

elemento de primeira ordem na concretização desse processo (SACRISTÁN, 

2000, p. 165). 

 

Portanto, a partir desta perspectiva, buscamos ampliar a investigação e obter 

respostas para as seguintes questões: Quais os limites e possibilidades para a 

implementação de uma base nacional comum curricular no âmbito da Educação Física? 

Quais os anseios dos profissionais de educação da Rede Municipal de Educação de 

Goiânia-GO frente aos desafios decorrentes da implementação da Base Nacional 

Comum Curricular? Como esta nova orientação curricular se relaciona às orientações 

mailto:teodoro.fef@hotmail.com
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adotadas pela Rede Municipal de Educação de Goiânia-GO, especificamente para a 

Educação Física? 

Na tentativa de responder a estes questionamentos, teremos como 

procedimentos metodológicos uma pesquisa descritiva, com o objetivo de levantar as 

opiniões, atitudes e crenças do grupo de sujeitos pesquisados, de caráter 

qualitativo/quantitativo. O método de pesquisa será a dialética, pois, “para conhecer 

realmente um objeto é preciso estudá-lo em todos os seus aspectos, em todas as suas 

relações e em todas as suas conexões. [...] Tudo é visto em constante mudança: sempre 

há algo que nasce e se desenvolve e algo que se desagrega e se transforma” (GIL, 1989, 

p. 32). 

Nosso ponto de partida foi a pesquisa bibliográfica em livros, artigos 

científicos sobre currículo, currículo da Educação Física Escolar e BNCC. Tendo, então, 

clareza de que a “[...] BNCC é tão somente o ponto de partida para elaboração ou 

revisão de orientações curriculares estaduais, municipais ou da iniciativa privada” 

(NEIRA e SOUZA JÚNIOR, 2016, p. 199), estamos em fase de análise das versões da 

Base Nacional Comum Curricular publicadas no portal do MEC10 e da Proposta 

Político-Pedagógica para a Educação Fundamental da Infância e da Adolescência11. 

Também constituirá material para análise documental desta pesquisa o curso 

“Diálogos em Rede: BNCC e currículo em questão”, oferecido pela Secretaria 

Municipal de Educação e Esporte de Goiânia/Superintendência Pedagógica e de 

Esportes/Diretoria Pedagógica/Gerência de Formação dos Profissionais da Educação 

(GERFOR) e Gerência de Tecnologia Educacional. As inscrições ocorreram de 13 a 16 

de abril de 2018 e foram ofertadas 2000 vagas aos profissionais da Educação que atuam 

em diferentes funções na SME: professores regentes, auxiliares de atividades 

educativas, professores coordenadores, apoios técnico-professores e diretores das 

instituições educacionais. O curso de 40 horas, com encontros presenciais e à distância, 

foi realizado de 13 de abril a 18 de maio de 2018. Os encontros presenciais ocorreram 

na própria instituição educacional, nas datas do planejamento coletivo dos meses de 

abril (13/04) e maio (11/05). Este momento foi bastante controverso, conforme o texto 

“Abaixo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC): por um projeto educacional 

                                                           
10 http://portal.mec.gov.br/  
11 Aprovada recentemente pelo Conselho Municipal de Educação de Goiânia, por meio da Resolução 

CME nº 128, de 21 de dezembro de 2016. 
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construído pela população goianiense e que atenda aos seus interesses!12”, produzido 

por um coletivo de profissionais da Rede Municipal da Educação, que traz muitas 

críticas ao modo como a SME está se organizando para a implementação da BNCC e à 

própria proposta de uma base nacional curricular e os possíveis desdobramentos deste 

processo. 

Estamos em processo de finalização de uma pesquisa tipo estado da arte sobre 

o tema, conforme Romanowski e Ens (2006) e a análise de conteúdo segundo Bardin 

(2011), para o qual buscamos, em periódicos com classificação no Qualis/Capes entre 

A1 e B2, Anais do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e banco de teses e 

dissertações, produções que apresentassem os descritores – BNCC; Currículo; 

Formação Continuada. No momento, estamos em fase de análise de conteúdo dos 

trabalhos selecionados, mas já podemos concluir que o número de publicações 

específicas sobre a Educação Física e BNCC é pequeno. 

Lembramos que o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/UFG, no dia 22 de fevereiro de 2018. Após sua aprovação, no dia 3 de 

abril de 2018, iniciamos o processo de coleta de dados. A Secretaria Municipal de 

Educação e Esporte de Goiânia, via Departamento Pedagógico, nos forneceu uma lista 

contendo sugestão de seis escolas de cada Coordenadoria Regional de Ensino13 e enviou 

para as referidas instituições uma apresentação da proposta de pesquisa aos professores, 

contendo contato telefônico e e-mail para que os interessados se manifestassem. No 

entanto, o retorno foi pequeno por esta via; dessa forma, buscamos a divulgação da 

proposta em redes sociais – Facebook e Whatsapp – onde poderíamos encontrar 

professores interessados em participar. A partir daí, conseguimos um grupo formado por 

dez sujeitos, professores efetivos de Educação Física, que atuam no ensino fundamental, 

selecionados de acordo com a procura, até atingirmos o total de dois profissionais por 

cada Coordenadoria Regional da Educação (CRE) da RME-Goiânia. 

                                                           
12 Publicado em http://simsed.blogspot.com/2018/05/abaixo-base-nacional-comum-curricular.html. 
13 Em toda a Rede Municipal de Educação de Goiânia-GO, foram listadas 173 instituições educacionais 

que atendem turmas de ensino fundamental, sendo assim distribuídas entre as cinco coordenadorias 

regionais de ensino: 

CRE Central – 36 unidades educacionais; 

CRE Maria Helena Batista Bretas – 33 unidades educacionais; 

CRE Maria Thomé Neto – 32 unidades educacionais; 

CRE Brasil di Ramos Caiado – 33 unidades educacionais; 

CRE Jarbas Jayme – 39 unidades educacionais. 

 

http://simsed.blogspot.com/2018/05/abaixo-base-nacional-comum-curricular.html
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No dia 12 de abril, as entrevistas foram iniciadas, após agendamento prévio, e 

ocorreram nos respectivos locais de trabalho dos sujeitos. O Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido foi, devidamente, apresentado e as dúvidas sobre a pesquisa, 

esclarecidas. Somente após a assinatura do termo, partimos à gravação das entrevistas 

semiestruturadas, dividida em dois blocos – perfil profissional e perguntas sobre o 

objeto de estudo –, que diagnosticaram a realidade dos sujeitos pesquisados, quanto à 

prática pedagógica, o que estes profissionais possuem de conhecimentos gerais sobre 

currículo, sobre as orientações curriculares gerais e da rede de ensino onde atuam e 

sobre a Base Nacional Comum Curricular, além de fazer um levantamento sobre as 

perspectivas e desejos para formação continuada, com objetivo de aprofundar os 

conhecimentos sobre o documento, relacionados à Educação Física Escolar. Também 

fizemos a divulgação de um curso de formação de 40 horas a ser ofertado nos meses 

subsequentes. Os dados resultantes das entrevistas estão em processo de transcrição e os 

resultados estão em análise. 

Como resultado parcial desta etapa, obtivemos dados para direcionar os temas 

a serem abordados durante o curso de extensão proposto como produto educacional 

desta pesquisa. Devido à demanda percebida durante as entrevistas, detectamos a 

inviabilidade de promover encontros presenciais, visto que os horários disponíveis por 

cada sujeito eram incompatíveis. Dessa forma, buscamos como alternativa ofertar o 

curso na modalidade EAD, com o apoio do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede 

– CIAR/UFG. Tal fato concretizou-se e foi necessária uma reorganização na proposta de 

curso, agora com 8 horas presenciais e 32 horas à distância, e no cronograma. 

Após resposta afirmativa do CIAR/UFG, seguimos com a divulgação do curso, 

com o título “BNCC e a Educação Física como componente curricular: conceitos, 

características e desafios”. Reforçamos o convite àqueles sujeitos participantes da fase 

de entrevistas e estendemos a divulgação nas redes sociais Facebook e Whatsapp entre 

grupos de professores de Educação Física em geral (atuantes nas redes estadual, federal, 

municipal, particular ou ainda não atuante) e aos acadêmicos do curso de Educação 

Física. Os interessados acessaram o site http://eventos.ufg.br/EFBNCC para realizar a 

inscrição; quarenta vagas foram ofertadas e preenchidas. 

Do total de inscritos da Rede Municipal de Educação, cinco participaram da 

fase de entrevistas. Quanto ao total de inscritos para o curso, temos: 

 

http://eventos.ufg.br/EFBNCC
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MODALIDADE DE 

INSCRIÇÃO 

TOTAL DE 

INSCRIÇÕES 

Graduandos de Educação Física 4 

Rede Estadual 10 

Rede Municipal 19 

Rede Particular 1 

Outros 6 

 

O curso foi iniciado no dia 23 de junho de 2018 e tem previsão de término para 

o dia 25 de agosto de 2018. O primeiro encontro presencial aconteceu no Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG, com um total de 19 cursistas 

presentes. Findada esta etapa, haverá a aplicação de um questionário para avaliação, 

com perguntas de estimação ou avaliação, que “consistem em emitir um julgamento 

através de uma escala com vários graus de intensidade para um mesmo item. As 

respostas sugeridas são quantitativas e indicam um grau de intensidade crescente ou 

decrescente” (LAKATOS e MARCONI, 1991, p. 206). 

Enfim, todo o levantamento bibliográfico, análise documental, resultados das 

entrevistas e dados obtidos após o término do curso de extensão serão sistematizados 

para compor a última etapa desta pesquisa, que será a elaboração da dissertação. 

Esperemos que este trabalho possa contribuir efetivamente para a formação continuada 

de professores de Educação Física no estado de Goiás, ampliando o olhar crítico sobre a 

BNCC, e para o debate sobre sua implementação na Rede Municipal de Educação de 

Goiânia. 

 

Palavras-chave: BNCC. Educação Física Escolar. Formação Continuada. 
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Introdução 

Aprender a ler e escrever tem um significado ideológico, político e social, pois 

é por meio desse saber histórico-cultural que os sujeitos se comunicam e interagem com 

seus pares e com o mundo a sua volta, através da linguagem verbal. Nesse sentido, 

podemos perceber que a alfabetização e o letramento exercem um importante papel, na 

vida do sujeito e também na sociedade.  

A apropriação da língua escrita sempre foi um desafio para a educação 

brasileira, que há muito tempo convive com altos índices de analfabetismo. E esse 

desafio se torna ainda maior quando se trata de pessoas com síndrome de Down, por 

apresentarem deficiência intelectual (DI)14, ainda que essa ocorra em níveis médios e 

moderado. 

Nessa perspectiva, Pletsch e Glat (2012) afirmam que crianças com DI têm 

sido excluídas dos processos de ensino e aprendizagem, que ocorrem dentro das escolas, 

isso se reverbera principalmente nas práticas de leitura e escrita, ou seja, na 

alfabetização e no letramento. É fato que alunos diagnosticados com DI têm concluído 

sua passagem pela escola, sem nem ao menos serem alfabetizados. Conforme estudos 

feitos pelas autoras, ainda existe nos contextos educacionais uma “supervalorização das 

habilidades cognitivas presente nas concepções dos educadores que torna esses sujeitos, 

em suas percepções, inelegíveis à aprendizagem formal” (PLETSCH; GLAT, 2012 

p.198). Com isso, é comum vermos dentro das salas de aulas alunos com SD fazendo 

atividades sem orientação pedagógica, enquanto que os demais alunos estão sendo 

alfabetizados. Para Mantoan (2013), tais práticas contradizem uma educação inclusiva, 

                                                           
14 Termo utilizado em substituição ao termo “deficiência mental”, aprovado na Declaração de Montreal 

sobre Deficiência Intelectual, em 2004, e conforme recomendação da International Association for the 

Scientific of Intellectual Disabilities (IASSID) – Associação Internacional de Estudos Científicos das 

Deficiências Intelectuais, em 2007. 

mailto:tatisoares_24@hotmail.com
mailto:vanessaaquatica@gmail.com
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pois discriminam os alunos por suas diferenças, caracterizando-os entre capazes e não 

capazes. 

Para que tais práticas excludentes não se legitimem nos espaços escolares, a 

escola deve propiciar situações de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento do 

aluno com DI. Segundo a abordagem histórico-social de Vygotski (1991), esse 

processo, como em qualquer outro aluno sem deficiência, acontece por meio do 

desenvolvimento das funções superiores, que só podem ocorrer a partir de situações 

reais de interação mediada entre o aluno e o objeto do conhecimento, no caso a leitura e 

escrita. Essa interação que é mediada pelo adulto oportuniza à criança aprendizagens 

que favorecerão o desenvolvimento de funções superiores, responsáveis pela 

internalização dos conhecimentos histórico-culturais produzidos pela sociedade, dentre 

esses conhecimentos, podemos destacar os códigos e signos sociais, como a leitura e 

escrita. A partir dos pressupostos da abordagem de Vygostki, podemos perceber que 

essa interação, mediada na ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) do aluno, deve 

ser desafiadora para o aluno e se estabelecer em um nível de desenvolvimento potencial 

e não real, como muito se tem visto nas escolas, pois, como salienta o autor, o 

desenvolvimento potencial de hoje será o desenvolvimento real de amanhã. 

(VYGOTSKI, 1991). 

Conforme afirmam Pletsch e Glat (2012), a escola não tem se preocupado em 

se adaptar para oferecer a esses alunos um ensino mais significativo, que de fato lhe 

propicie desenvolvimento de funções mais complexas. Nesse sentido, as autoras ainda 

contestam: 

 
[...] consonantes com a representação social do deficiente intelectual como 

incapaz de aprendizagens complexas superiores, as professoras parecem 

adotar uma atitude de pouca expectativa e exigência, aceitando ‘o pouquinho 

que eles fazem já está bom’, já que ‘pelo menos’ eles estão na escola se 

socializando. (PLETSCH; GLAT, 2012, p. 200). 

 

Seguindo essa perspectiva, Pletsch e Glat enfatizam que, para proporcionar este 

tipo de desenvolvimento cognitivo, almejando que o aluno se aproprie da leitura e 

escrita, devem ser oferecidas atividades que desenvolvam justamente essas capacidades. 

Entretanto, ao olhar para os contextos escolares, ao contrário disso, “pode-se dizer até 

que, de certa forma, a escola – seja regular, seja especial – contribui para maior 

‘cristalização’ da deficiência, em vez da superação desta” (2012, p. 200, grifo das 

autoras). Vygotski (1997) já alertava para isso, ao afirmar que o potencial do 
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desenvolvimento para crianças com alguma deficiência deveria ser buscado na área das 

funções psicológicas superiores, e não das elementares. Nesse sentido, podemos 

acrescentar que a aprendizagem “não ocorre de maneira espontânea, mas sim a partir da 

interação e do desenvolvimento de práticas curriculares planejadas e sistematizadas de 

forma intencional” (PLETSCH, 2010, p. 187). 

Assim, as autoras esclarecem que as tentativas de modificação na estrutura 

curricular verificadas em algumas escolas regulares consistem “apenas em pequenos 

ajustes, voltados para uma ‘facilitação’ da tarefa, o que acabava por minimizar as 

possibilidades de aprendizagens superiores – para usar um termo vygotskiano”. 

(PLETSCH; GLAT, 2012, p. 199, grifo das autoras). Ainda nesse sentido, as autoras 

argumentam que, de maneira geral, tanto no contexto educacional comum quanto no 

especializado, na maior parte das vezes, as atividades curriculares pedagógicas 

consistem: 

 
Em tarefas elementares como recortar, colar, pintar, copiar, ou seja, 

atividades que não favoreciam o desenvolvimento de habilidades cognitivas 

mais elaboradas, necessárias para a construção de conceitos científicos que 

envolvem conhecimentos abstratos (por exemplo, a relação entre o signo 

representado pelo número um e a quantidade que ele representa). 

(PLETSCH; GLAT, 2012, p.199-200). 

 

Muitas pessoas acreditam que, devido à deficiência intelectual, alunos com SD 

não podem aprender, o que, segundo Dalla Déa e Duarte (2009), não é verdade. 

Segundo os autores, crianças com a síndrome de Down têm limitações em seu 

desenvolvimento físico e intelectual, porém, com os estímulos oferecidos pela família, 

desde o seu nascimento, essas crianças podem sim aprender, ainda que demande um 

tempo maior para que essa aprendizagem ocorra. Ainda nas palavras dos autores: 

 
Hoje é comum encontrar pessoas com síndrome de Down alfabetizadas, que 

lêem com facilidade. A criança Down tem todas as condições para aprender a 

se cuidar, a se deslocar sozinho pelas ruas e a exercer um cargo profissional 

com eficiência. Inclusive, muitas vezes, e capaz de fazer suas próprias 

escolhas e julgamentos (DALLA DÉA; DUARTE, 2009 p. 33). 

 

Com base nessas perspectivas, incluir de alguma forma estudantes com SD aos 

processos de alfabetização e letramento é garantir seu direito à educação de qualidade, e 

isso se faz indispensável à escola e à sociedade que almejam ser inclusivas. Nesse 

sentido, Bozza (2005, p. 249) reforça esse fato: “[...] ensinar a ler e a escrever significa 

promover a inserção social”, logo, ensinar essas competências linguísticas aos 
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estudantes com síndrome de Down significa diminuir a exclusão a que milhares de 

homens e mulheres estão sujeitos por não serem letrados. Nesse sentido, Silva (2007, p. 

10) complementa que “o acesso às letras é, na verdade, uma questão de inclusão ou 

exclusão social”. 

Partindo desses pressupostos, esta investigação traz como objetivo geral 

investigar os limites e as possibilidades da ação pedagógica de um software educativo, 

denominado “Alfabetização fônica computadorizada em vivência com estudantes com 

Síndrome de Down”, oportunizado em um curso de formação continuada denominado 

“Cultura Digidown”. A partir da análise desta vivência, estima-se desenvolver como 

produto da pesquisa uma proposta de software, que contemple as necessidades 

indicadas pelos estudantes e professores na vivência com o software. Nesse sentido, 

temos como objetivos específicos da pesquisa: investigar a relação dos alunos com o 

software “Alfabetização fônica computadorizada”, avaliando a clareza nas instruções, a 

interação entre sujeito-software (jogabilidade) e feedback; analisar as percepções dos 

professores em relação ao uso do software para a alfabetização e letramento; e 

investigar mediação pedagógica do professor, analisando as intervenções que os 

professores fizeram para complementar o software, a fim de conseguir bons resultados 

com os alunos. 

 

Metodologia 

Essa pesquisa faz parte de um projeto “guarda-chuva” aprovado no Comitê de 

Ética, em fevereiro de 2017, denominado CULTURA DIGIDOWN: UMA ANÁLISE 

DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA, do qual fui participante. A coleta de dados foi realizada entre os meses de 

março e junho de 2017, em um curso de formação continuada denominado “Cultura 

Digidown”, oferecido todas as quintas-feiras, das 14h às 17h30, no LABIN (Laboratório 

de Tecnologia e Inclusão), situado na Faculdade de Educação da UFG, no Campus 

Universitário, em Goiânia-Go.  

Os sujeitos participantes da pesquisa são 40 professores da rede regular de 

ensino de Goiânia e quatro estudantes com síndrome de Down. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi a pesquisa de campo, e apresenta uma 

abordagem qualitativa. Na coleta de dados, foram utilizados os métodos de vídeo-

gravação e grupo focal. A vídeo-gravação foi utilizada para registrar as oficinas que os 
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professores participantes do curso realizavam junto aos alunos com SD, em suas aulas 

voltadas à alfabetização e letramento, bem como para registrar o grupo focal, onde os 

professores relataram suas considerações sobre o software “Alfabetização fônica 

computadorizada”, objeto dessa pesquisa, apontando seus limites e possibilidades 

pedagógicas, para o processo de alfabetização e letramento dos estudantes com SD. 

Com os dados coletados em campo, partimos para o tratamento e análise de 

dados, que estão sendo feitos por meio da análise de conteúdo proposta por Bardin 

(1977), seguindo as etapas básicas propostas pelo autor, a saber: a pré-análise dos 

dados, a codificação dos dados através de recorte das falas, a “categorização”, e por fim 

a interpretação dos dados.  

Uma vez que já foram feitas as descrições das aulas gravadas durante as 

oficinas e vivências dos professores com os alunos com SD e também a transcrição das 

falas gravadas durante o grupo focal e seus recortes, a pesquisa, atualmente, se encontra 

na penúltima fase proposta por Bardin, a categorização dos dados, que será sucedido 

pela interpretação, que pressupõe a obtenção dos resultados da pesquisa, de acordo com 

seus objetivos.  

 

Considerações sobre o produto educacional 

Pensando em oportunizar aos estudantes com síndrome de Down algum 

recurso que favoreça a alfabetização e o letramento, de forma significativa, 

contribuindo, assim, para um ensino inclusivo, propomos um produto fruto de novas 

tecnologias e da gamificação. As tecnologias estão cada vez mais sendo inseridas no 

universo do aluno, sendo assim, se constituem ferramentas pedagógicas significativas 

para os alunos (GIROTO; POKER; OMOTE, 2012) e (GALVÃO FILHO, 2012). De 

igual modo, a gamificação tem sido cada vez mais incorporada às mais diversas 

atividades sociais e, principalmente, à educação, por sua natureza engajadora, atrativa e 

lúdica, que tem trazido aos contextos educacionais uma nova forma de ensinar e 

aprender. (PEIXOTO; SILVA 2015) e (VIANA et al., 2013). 

Com base nessas premissas, nosso produto de pesquisa é um GDD (game 

design document), que se trata de um projeto de software gamificado, elaborado a partir 

do referencial teórico que fundamenta essa pesquisa e, principalmente, dos dados 

obtidos na pesquisa sobre as indicações que o software “Alfabetização fônica 

computadorizada” (quer seja por seus aspectos positivos ou negativos) pode oferecer 
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para a elaboração de um novo modelo de software, com intuito de mediar a 

alfabetização e letramento de estudantes com deficiência intelectual. Nesse GDD, além 

dos aspectos gráficos, interação, usabilidade e gamificação, também serão encontradas 

atividades elaboradas a partir de uma perspectiva significativa para os estudantes, que 

perpassam todos os níveis de desenvolvimento do processo que constitui a alfabetização 

e o letramento. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Down. Alfabetização e letramento. Tecnologias  
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Na atualidade, existem no Brasil, aproximadamente, 207 milhões de pessoas, 

segundo o Censo 2010, desse total, 23,6% possuem alguma deficiência, dos quais 1,4% 

faz parte da deficiência mental/intelectual. Desses índices, 52,8% de alunos que 

possuem deficiência intelectual/transtornos do desenvolvimento global estão 

matriculados em escolas regulares (SDH-PR/SNPD, 2012). E o processo de ensino e 

aprendizagem dessas pessoas não está sendo realizado a contento. Discussões 

acadêmicas nos apontam que 

 
É preciso que avancemos nas discussões e, principalmente no que concerne 

às práticas inclusivas, tal conhecimento tão discutido na academia deve estar 

disponível e acessível àqueles que mais interessam, os professores da escola 

regular, que estão no dia a dia, confrontando suas experiências de trabalho e 

percebendo que, da forma como está constituída a educação, ela não serve 

para atender às necessidades dos alunos com deficiência (VALENTIM; 

OLIVEIRA, 2013, p. 868). 

 

É uma realidade a presença de alunos com deficiência nas redes regulares de 

ensino, e a garantia dos direitos à educação e à cidadania dessas pessoas é emergencial. 

De acordo com o art. 2, “As crianças e jovens com necessidades educativas especiais 

devem ter acesso às escolas regulares, que a elas devem adequar através duma 

pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro dessas necessidades” (UNESCO, 

1994, p.7). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394/96, no art. 59, 

declara, assegura, ademais, que os sistemas de ensino devem garantir aos alunos, 

currículo, métodos, recursos e organizações específicos para atender às necessidades 

dos alunos com deficiências. Acompanhando o processo de mudança, as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB n° 

2/2001, entre esses direitos previstos nas leis, está o de acesso e permanência na escola, 

direito a uma educação para o pleno desenvolvimento do sujeito, consolidando uma 

mailto:almeida.rsnglpr.rosangela@gmail.com
mailto:elismar01@yahoo.com.br
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aprendizagem significativa. É importante que a escola favoreça esse processo, dispondo 

de professores preparados para promover a inclusão, conhecendo as características dos 

alunos, a fim de que, dentro das suas limitações, construam seus conhecimentos. Com 

isso: “Para atuar na educação inclusiva, o professor deve ter como base da sua formação 

inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área” (MEC/SEESP, 2007, p.11).  

Na observância das dificuldades enfrentadas pelos professores do ensino 

regular, para ensinar conceitos matemáticos aos educandos com deficiência 

intelectual/transtornos globais do desenvolvimento, propomos como objetivo: investigar 

mediações docentes com base nos recursos pedagógicos no ensino de geometria com 

alunos com Transtorno Espectro Autista (TEA), na fase de alfabetização, na sala de 

aula regular. E como questão investigativa: De quais mediações e recursos pedagógicos 

o docente pode se valer no ensino de geometria aos alunos com Transtorno Espectro 

Autista (TEA), em fase de alfabetização? 

 

Referencial teórico 

Os pressupostos teóricos e metodológicos utilizados nesta pesquisa serão 

subsidiados pela teoria histórico-cultural. Conceitos-chave, como Zona de 

Desenvolvimento Proximal, mediação, compensação e teoria do sistema funcional, 

tratados por Vygotsky e seus colaboradores (LURIA, 1981; SIERRA, FACCI, 2011; 

VYGOTSKY, 1989) serão utilizados no contexto das análises. 

Ademais dessas noções, quando se trata de alunos com deficiência, o professor 

precisa conhecer suas demandas, com a finalidade de elaborar propostas pedagógicas 

capazes de atender às necessidades específicas. Considerando tal perspectiva, Fonseca e 

Granshi (2015) caracterizam o Transtorno do Espectro Autista como uma síndrome 

comportamental, que apresenta sintomas básicos, como dificuldades de interação social 

e déficit de comunicação social, tanto quantitativo como qualitativo, padrões 

inadequados de comportamento, que não possuem finalidade social. Engloba diferentes 

quadros marcados por perturbações do desenvolvimento neurológico, que podem se 

manifestar em conjunto ou isoladamente. No sentido de compreender quais são e como 

se verificam as competências das crianças autistas, faz-se necessário o educador ser 

sensível e perseverante no relacionamento com estas pessoas. A não percepção de tais 

aspectos proporcionará a diminuição das oportunidades de comunicação com seus 
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alunos, contribuindo para um isolamento ainda maior (ORRÚ, 2007, apud ROCHA, 

2017). 

Para a compreensão de como se dá o processo de ensino a esses alunos, em 

fase de alfabetização, é imprescindível ter conhecimento das necessidades individuais, 

assim como o ambiente em que vivem, suas relações familiares, considerando a 

cooperação familiar, fator determinante para o avanço dos alunos com Transtornos do 

Espectro Autista, bem como o contexto educacional no qual estão inseridos. Nesse 

sentido, entender a alfabetização linguística e construção dos significados dos códigos 

matemáticos ultrapassa o mero reconhecimento simbólico, permitindo ao aluno a 

atribuição de sentidos e significados mediante o processo de ensino e aprendizagem. 

Para Freire (2005, p. 8), “Talvez seja este o sentido mais exato da alfabetização: 

aprender a escrever a sua vida, como autor e testemunha de sua história, isto é, 

biografar-se, existenciar-se, historicizar-se”. 

 

Metodologia 

Considerando a pergunta e o objetivo proposto, bem como a perspectiva 

teórica, a abordagem adotada é a qualitativa. Desenvolvemos uma proposta de 

intervenção pedagógica pautada, inicialmente, em uma série de observações 

(ANGROSINO, 2009) realizadas com dois estudantes com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), matriculados em duas escolas da Rede Municipal de Educação de 

Aparecida de Goiânia, um no 2ª ano e o outro no 4ª ano. Os alunos apresentam idades 

de 7 e 9 anos.  

As ações e reflexões desse trabalho estão delineadas em três etapas 

essencialmente. Em cada etapa, uma série de instrumentos foi utilizada, como diários de 

campo, entrevistas semiestruturadas, questionário, análise documental e bibliográfica, 

dentre outros. Na primeira etapa, ocorreu a problematização da realidade escolar e 

estudo aprofundado sobre o processo de ensino de matemática/geometria aos alunos 

com Transtorno Espectro Autista (TEA), na sala de aula regular e em outros espaços da 

escola, com os alunos que fazem parte da investigação. Na segunda etapa, procuramos 

realizar o processo de observação e intervenção, que abarca os elementos constituintes 

das ações detalhadas. Nesse período, houve a construção dos materiais adequados e 

adaptados para o ensino de geometria ao aluno diagnosticado com TEA, em fase de 

alfabetização, no sentido de responder à indagação presente na pesquisa. A terceira 
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etapa consistirá na análise do desenvolvimento do projeto desenvolvido, na aplicação 

dos materiais ao aluno, em relevância com o aparato teórico, respondendo à 

problemática da pesquisa, com base em alcançar os objetivos propostos. Ao final, será 

sistematizada a produção dos materiais didáticos para os professores e familiares dos 

alunos com o Transtorno do Espectro Autista, realizada durante a pesquisa. As duas 

primeiras etapas já foram concluídas, nos encontramos na terceira etapa. 

 

Resultados Esperados 

Nas ações efetuadas durante a realização das intervenções junto aos alunos 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob o olhar para o processo de ensino, 

desenvolveremos um tutorial. O mesmo conterá vídeos de etapas das atividades 

realizadas, bem como os resultados alcançados.  

Além disso, a conclusão da dissertação trará elementos que contribuirão com a 

comunidade acadêmica, principalmente na vertente da inclusão dos alunos autistas na 

rede regular de ensino, em fase de alfabetização.  

 

Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural. TEA. Ensino-aprendizagem de Matemática 
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Justificativa  

Na cidade de Aruanã, no estado de Goiás, há um território indígena constituído 

pelo povo Karajá, da etnia Iny15, localizado dentro do perímetro urbano. Diante disso, é 

um desafio construir uma abordagem sobre a temática indígena no ensino de história 

neste município, levando em consideração as especificidades existentes na história local  

No município há duas unidades escolares que atendem toda a comunidade, 

formada tanto por alunos indígenas como por não indígenas, ofertando a primeira e a 

segunda fase do ensino fundamental e o ensino médio. Uma das unidades, localizada 

dentro do território indígena, funciona em três turnos. Nos períodos matutino e 

vespertino, a unidade oferta a primeira fase do ensino fundamental na perspectiva 

bilíngue de alfabetização: a língua Portuguesa e a língua Inyrybe, “pertencente ao 

tronco linguístico Macro-Jê” (RODRIGUES,1996). Essa ação é fruto de um projeto 

denominado Maurehi, desenvolvido com a parceria da Universidade Federal de Goiás e 

a Secretaria Estadual de Educação Cultura Esporte e Lazer. No período noturno, a 

unidade oferta a segunda fase do ensino fundamental e o ensino médio na modalidade 

EJA (Educação de Jovens e Adultos), seguindo somente as orientações da Secretaria 

Estadual de Educação. A segunda unidade escolar fica limítrofe à primeira, não 

perfazendo a distância de quinhentos metros. Esta unidade abarca os três turnos 

ofertando o ensino fundamental e o ensino médio de modo regular. 

Diante dessa singularidade, pontuamos os seguintes questionamentos: Como a 

temática indígena é abordada no ensino de História em Aruanã? Se não é abordada, 

                                                           
15 Esse povo indígena se autodenomina Iny, que significa "nós" em sua língua. O nome Karajá não é a 

autodenominação original, é um nome tupi que se aproxima do significado de "macaco grande". “As 

primeiras fontes do século XVI e XVII, embora incertas, já apresentavam as grafias "Caraiaúna" ou 

"Carajaúna" Ehrenreich, em 1888, propôs “Carajahí”, mas Krause, em 1908, consagrou a grafia Karajá. 

Informações disponíveis em: <https://pib.socioambiental.org/pt/povo/karaja/364>. 
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quais são os mecanismos que causam tal ausência? Quais são as consequências da falta 

dessa abordagem para os alunos indígenas e não indígenas? Quais metodologias 

podemos adotar para promover essa temática no ensino de História neste município? 

 

Fundamentação Teórica  

A abordagem da questão da temática indígena no ensino de História ainda é 

recente. Tal fato deve-se, em grande parte, à ótica eurocêntrica e tradicional que 

influenciou por um grande período a historiografia brasileira, privilegiando a história 

ocidental e os recortes políticos e econômicos. “A história, valendo-se do seu poder de 

legitimar os agentes históricos merecedores de reconhecimento por toda população, não 

podia furtar-se de ter como conteúdo introdutório, o estudo dos grandes personagens 

históricos.” (BITTENCOURT, 1988, p.53) No entanto, uma mudança nesse contexto 

ocorre com o advento dos Annales e sua Nova História no início do século XX, que 

abriu inúmeras possibilidades de abordagens antes tidas como estranhas para a 

historiografia. Passou-se da história tradicional para a história nova, instituindo novos 

problemas, novos objetos e novas abordagens.  

A historiografia iniciou uma produção de conhecimento que buscou as vozes 

dos sujeitos ausentes na história tradicional. Isto se tornou concreto com o 

fortalecimento da História Cultural, uma vez que ela encorpa o pressuposto da 

diversidade cultural e todo seu simbolismo, abrindo o leque para outros campos do 

conhecimento, articulando a História com outros saberes, como a antropologia. 

“A História Cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade 

social é construída, pensada e dada a ler” (CHARTIER,1990, p.17). É nesse meandro 

que se instaura o conceito de representação. Segundo Pesavento, as representações são:  

 

Construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar deste mundo, como 

fazem com que homens percebam a realidade e pautem a sua existência. São 

matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de força 

integradora e coerciva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos 

dão sentido ao mundo por meio das representações que constroem sobre a 

realidade. (PESAVENTO, 2005, p.39)  

 

Munidos do conceito de representação, pontuamos como a temática indígena é 

representada no ensino na educação básica e lida pelos alunos. Percebemos a maneira 
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sutil pela qual criou-se uma narrativa histórica pautada em um encobrimento histórico, 

uma vez que: 

 

Se o índio é visto como o preguiçoso, como quem não usa a terra 

corretamente ou tem terra demais, que é mendigo, que não produz de acordo 

com a ordem social dominante, não existem condições favoráveis para o 

encontro privilegiado que permite mostra-se. Penso que aqui se encontram 

muitas situações, inclusive narrativas históricas e situações de ensino de 

História, contribuindo para um “encobrimento”, um não existir para os povos 

indígenas (BERGAMASCHI, 2010, 154) 

 

Essa visão de “encobrimento” relatada pela autora, baseada no estereótipo de 

preguiçoso e improdutivo diante da lógica do capital, cria percepções que são 

disseminadas como verdadeiras, excluindo da educação básica o estudo da cultura 

indígena e de sua história que poderia fortalecer o conhecimento em relação à 

complexidade cultural de nosso país.  

O estigma do índio preguiçoso acarreta marcas de inferioridade que devem ser 

combatidas e desconstruídas por meio de ações que percorrem o ensino de História. 

Segundo Goffman, há três categorias de estigmas: 

 

Em primeiro lugar, há as abominações do corpo – as várias deformidades 

físicas. Em segundo lugar, as culpas de caráter individual, percebidas como 

vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, 

desonestidade sendo essas inferidas a parti de relatos conhecidos de, por 

exemplo, distúrbio mental, prisão, vicio, alcoolismo, homossexualismo, 

desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político radical. 

Finalmente, há estigmas tribais de raça, nação e religião, que podem ser 

transmitidos através de linhagem e contaminar por igual todos os membros 

de uma família. (GOFFMAN, 2004, p.07)  

 

Segundo Goffman, grupos sujeitados por estigmas tendem, por um lado, a 

negar seu vínculo identitário e a procurar a inserção em outros grupos que não o 

enquadrem. Por outro lado, esses grupos podem tender ao enfrentamento do estigma, 

defendendo sua identidade e a manutenção de sua cultura.  

A estigmatização dos indígenas brasileiros é reverberado no ensino de História 

quando há a ausência desta temática na sala de aula, quando os povos indígenas são 

vistos como coadjuvantes na história nacional e nas histórias regionais. Daí nos 

logramos um desafio importante: devemos romper com a imagem estigmatizadora, que 

“tende a recobrir a identidade social, do indivíduo ou do grupo estigmatizado, 

colocando-o em permanente posição subalterna e lhe atribuindo uma identidade 

deteriorada” (RABELO, 2006, p.23) e promover uma representação dos indígenas como 
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sujeitos históricos participativos da formação do povo brasileiro, destacando a 

complexidade e riqueza de suas culturas que, inclusive, transitam e são apropriadas 

pelas culturas não indígenas. 

 

Metodologia 

Tal pesquisa consiste numa pesquisa-ação, qualitativa, que busca identificar 

como é trabalhada a temática indígena no ensino de História no município de Aruanã-

GO. É uma pesquisa de observação participante, na qual o pesquisador buscará integrar-

se às atividades desenvolvidas no cotidiano da escola, com o objetivo de compreender e 

analisar as interações sociais e a práxis do ensino de história dos sujeitos pesquisados.  

As etapas desta pesquisa seguirão os seguintes passos: 

Primeiramente, uma abordagem bibliográfica para fundamentação teórica e 

uma pesquisa das produções historiográficas sobre a temática indígena. Apoiaremos 

nosso estudo em obras que abordam: a representação do índio na História do Brasil 

(MARIANO, 2006); a relação do estado e os índios no séc. XIX na região do município 

de Aruanã (ROCHA, 1998); a questão da identidade e da fronteira étnica na região do 

Araguaia (ROCHA, 2008); a formação histórica dos Karajá, com enfoque sobre a 

resistência desse povo (PORTELA, 2006); a mitologia Karajá e o universo simbólico da 

etnia Iny (PIMENTEL DA SILVA, 2006); a questão da família e da mestiçagem no 

povo Karajá (NUNES, 2009); entre outros autores.   

O segundo passo será a confecção do produto educacional. A partir das 

produções acadêmicas que abordaram a temática indígena e a etnia Karajá, propomos a 

construção do produto educacional denominado CESTO DA HISTÓRIA INY, um cesto 

de palha típico da cultura Karajá, no qual colocaremos um material didático voltado 

para a educação básica. O material didático privilegiará a História Oral, Local e 

Iconográfica, trazendo textos didáticos com conceitos, imagens, mapas e ilustrações 

sobre a história do povo Karajá no município de Aruanã-GO, criando assim um material 

paradidático que possa minimizar de maneira sutil a lacuna existente na abordagem 

dessa temática nos livros didáticos. 

A confecção de um material didático a partir de produções acadêmicas é uma 

iniciativa importante porque a produção acadêmica, infelizmente, não subsidia de forma 

satisfatória o ensino na educação básica. Toda a renovação historiográfica que 
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pesquisou a cultura e a história dos Karajá ainda se restringe ao meio acadêmico e 

universitário, devendo ser levada e apropriada pelo ensino de história. 

Colocaremos também neste cesto DVDs com documentários sobre os Karajá 

disponíveis na Internet (muitas escolas não contam com acesso à internet em sala de 

aula, daí a pertinência de fornecer esse material) e confeccionaremos um banner com 

mapas e dados geográficos do território indígena disponíveis no site da Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI). Teremos também, neste cesto, peças de artesanato dos 

Karajá que são vendidos no município aos turistas, como a boneca Ritxòkò. Esse 

artefato possibilita um trabalho na perspectiva de um objeto gerador, promovendo a 

história material. Teremos o devido cuidado na utilização desses materiais, dando 

crédito aos autores e utilizando material de domínio público. 

O terceiro passo será a aplicação do produto educacional, quando um professor 

da escola campo localizada em Aruanã utilizará este cesto em suas aulas. Após a 

aplicação, realizaremos uma entrevista com o professor participante para ele avaliar o 

material e sua aplicabilidade. Também entrevistaremos o coordenador (a) pedagógico 

(a) da unidade pesquisada para termos uma compreensão sobre as relações entre os 

alunos indígenas e não indígenas na unidade escolar e sobre as dificuldades enfrentadas 

por esses alunos em razão da ausência de uma abordagem histórica que os contemplem 

como elementos pertencentes à comunidade local.  

A pesquisa encontra-se na etapa de construção do referencial teórico e 

aguardando aprovação no comitê de ética da Universidade Federal de Goiás  

 

Palavras-chave: Ensino de História. Temática Indígena. Educação Básica  
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Resumo: Este projeto apresenta como objeto de estudo as questões de gênero atreladas 

aos direitos humanos e as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, na educação 

infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Tem como objetivo identificar como 

a formação da consciência crítica em torno das discussões de gênero colabora para a 

inclusão social das minorias. Ainda, visa observar em que medida a negativa de 

professores e professoras em discutir o tema coopera para o processo de exclusão social 

destas minorias e de que forma o trabalho de professoras, da educação infantil e das 

séries iniciais do ensino fundamental, é afetado pela cultura patriarcal, promovendo o 

engessamento do trabalho destas profissionais. O presente estudo toma como 

fundamentação teórica obras de Guacira Louro (2000), Teresa de Lauretis (1994), 

Judith Butler (2003), nos estudos referentes às questões de gênero, Michel Foucault 

(1988) e Pierre Bordieu (2010), na busca da compreensão da noção de poder. Se ampara 

ainda em outros trabalhos teóricos, arrolados na bibliografia, bem como, de outros 

trabalhos sobre gênero e diversidade sexual na escola. Como produto educacional 

objetiva elaborar e apresentar à Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de 

Goiânia, Goiás, uma proposta de curso de formação continuada para professores do 

ensino fundamental sobre as questões de gênero na escola.  

 

Palavras-chave: Gênero. Inclusão. Ciências humanas. Ensino. 

 

1. Introdução  

A escola, historicamente, tem a função de iniciar o indivíduo em suas relações 

sociais. Na concepção moderna, se configura como espaço democrático, aberto ao 

debate e discussões das questões sociais e ainda, o desenvolvimento do pensamento 

crítico. É no chão da sala de aula que as diferenças sócio-culturais se contrastam, 

incluindo neste rol as relações de gênero. Neste espaço, espera-se que o professor/ 

professora tenha a práxis necessária para desenvolver o conhecimento do discente 

A sociedade patriarcal da qual fazemos parte, criou ideias e valores sobre o que 

é ser homem ou mulher, partindo de pressupostos como as diferenças corporais e 

sexuais, de modo a naturalizar comportamentos, estabelecendo aquilo que é próprio do 

homem e da mulher. No entanto, “a construção do gênero é tanto o produto quanto o 

processo de sua representação” (LAURETIS, 1994, p. 212). Desse modo, as questões de 
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gênero estão diretamente relacionadas aos papéis que as pessoas se atribuem em 

sociedade e suas relações de poder.  

Nesse momento a escola pode se tornar um espaço de inclusão, proporcionando 

discussões sobre tais comportamentos reguladores, desmistificando as diferenças 

culturalmente constituídas acerca do que é ser Homem e do que é ser Mulher, 

promovendo a compreensão e as mudanças nas relações de gênero. 

 

Por potencial epistemológico radical quero dizer a possibilidade, já 

emergente nos escritos dos anos 80, de conceber o sujeito social e as relações 

da subjetividade com a socialidade de uma outra forma: um sujeito 

constituído no gênero, sem dúvida, mas não apenas pela diferença sexual e 

sim por meio de códigos linguísticos e representações culturais; um sujeito 

“engendrado” não só na experiência de relações de sexo, mas também nas de 

raça e classe, um sujeito, portanto múltiplo em vez de único, e contraditório, 

em vez de simplesmente dividido (LAURETIS, 1994, p. 208). 

 

É no desenvolvimento deste “potencial epistemológico”, o qual acreditamos 

que deve ser empreendido na escola, que surge o anseio de professoras e professores da 

Educação Infantil e da Primeira Fase do Ensino Fundamental, classe da qual fazemos 

parte. Foram durante as rodas de conversas de professoras e observações em sala de 

aula que surgiu o objeto de nossa pesquisa: diversidade sexual atrelada às questões de 

gênero e direitos humanos. 

É importante ressaltar que, os cursos de Pedagogia são constituídos em sua 

grande maioria por mulheres. Assim, as séries inicias da educação básica, possuem um 

número avassalador de professoras. Estas, por conseguinte, não se consideram 

preparadas para orientar, discutir ou ensinar sobre as questões de gênero por diferentes 

motivos: preconceito, religião (o que contrasta com o sentido laico da educação), falta 

de conhecimento/formação, homofobia, misoginia, machismo, sexismo etc. E por 

considerar a educação como algo masculino, já que nos cursos de graduação em 

Pedagogia nos são apresentadas teorias advindas do universo masculino, como destaca 

Louro, diante dessa realidade “a educação feminina costumava ficar restrita a notas de 

rodapé ou a pequenas sessões e subcapítulos” (LOURO, 2000). Como professora, 

percebo as demandas relativas à formação continuada de professoras e professores em 

sala de aula e a urgência de discutir as questões relacionadas aos direitos e deveres de 

mulheres e homens. É inaceitável em um país com elevado número de violência contra 

mulheres e gays, que não se priorize o combate a tais comportamentos através da 

educação básica. É igualmente inaceitável, sendo a clientela da escola pública 
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constituída pelas minorias: mulheres, negras/negros, gays, lésbicas e a parcela 

economicamente desfavorecida da população, que a cada toque da sirene para entrada 

na escola, esses seres humanos continuem vivendo uma falsa inclusão, sem direito a 

discutir e refletir sobre o preconceito e o abandono que vivenciam no cotidiano escolar, 

a esse respeito Magda Soares pondera que “a escola pública no Brasil é para o povo e 

contra o povo, porque agrega e exclui ao não cumprir sua função”. (SOARES, 2002)  

Ressaltamos ainda, o distanciamento das reflexões do âmbito acadêmico da 

sociedade. Isso porque, cada vez mais as discussões teóricas no interior das 

universidades durante o século XX, foram se distanciando da realidade social, então 

percebemos que se a crítica literária, até o início do século XX, era veiculada nos 

jornais, para um público heterogêneo e tinha um impacto, sobretudo, estético e moral, 

no surgimento das universidades, essa crítica foi se restringindo cada vez mais ao 

âmbito da academia. E isso é um exemplo, a partir, justamente, das discussões de 

gênero, pois ao adentrar em um ambiente universitário encontramos uma proposta 

bastante democrática em relação às questões de gênero e isso está em contraponto à 

sociedade, machista e homofóbica, demonstrando um grande afastamento das reflexões 

acadêmicas, que já se desenvolveram muito, porém não chegaram à sociedade. Assim, 

tais discussões precisam chegar à sociedade na busca da modificação da prática da 

escola como superação da marginalização das minorias.  

Nesta perspectiva, pretendemos com este estudo, aprofundar o conhecimento e 

o debate sobre as questões de gênero em relação às práticas educativas e metodológicas 

com vistas à formação de uma educação que supere atitudes e pensamentos 

preconceituosos, reconhecendo que a escola é parte responsável pela compreensão de 

tais relações pela sociedade. 

Em tempo, vale lembrar que o presente projeto toma como fundamentação 

teórica obras de Guacira Louro (2000), Teresa de Lauretis (1994), Judith Butler (2003), 

nos estudos referentes às questões de gênero, Michel Foucault (1988) e Pierre Bordieu 

(2010), na busca da compreensão da noção de poder. Se ampara ainda em outros 

trabalhos teóricos, arrolados na bibliografia, bem como, de outros trabalhos sobre 

gênero e diversidade sexual na escola. 
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2. Objetivos 

A proposta aqui apresentada objetiva: 

 identificar alguns pressupostos e conceitos associados às relações de gênero 

e seus tratamentos na prática educativa escolar; 

 perceber a postura da professora/ professor diante de questões relacionadas a 

gênero, em sua atuação em sala de aula; 

 discutir questões relacionadas à discriminação e preconceito, igualdade de 

gênero e padrões de comportamento na escola; 

 construir a compreensão crítica por professoras e professores dos termos: 

gênero, Homem, Mulher, feminismo, misoginia, homofobia, sexismo, 

machismo; 

 identificar até que ponto a negativa de professores e professoras em discutir 

tais questões afeta a inclusão social das minorias. 

 

3. Metodologia 

No desenvolvimento do projeto aqui proposto, adotamos como metodologia a 

investigação das práticas educativas utilizadas pelos professores em uma escola 

municipal, situada no município Goiânia, Goiás, visando identificar de que forma as/os 

docentes têm contribuído para o desmonte do processo de exclusão das diferenças 

socialmente construídas e para a emancipação, a afirmação identitária e a superação da 

situação de marginalidade das minorias.  

Para tanto propomos, ofertar curso de formação continuada na escola, de 

acordo com as propostas do currículo e da legislação da educação, na perspectiva 

teórica de Guacira Louro (2000), com o objetivo de problematizar as limitações do 

currículo escolar, questionar o paradigma tradicional da educação e possibilitar que o 

professor cursista possa experenciar as questões de gênero com aplicação do 

conhecimento adquirido em sala de aula. Sendo que, o registro das impressões e a 

devolutiva sobre a prática dos professores cursistas, constituirá o relatório 

final/dissertação. 

Como atividade inicial do curso de formação na escola propomos, produção 

escrita, pelo professor cursista, relacionando as questões de gênero à sua prática em sala 

de aula, no sentido de identificar as práticas já existentes na escola. Em seguida, a 

discussão teórica, com a utilização de textos fundamentados na perspectiva de Guacira 

Louro (2000) e na legislação da educação sobre diversidade sexual e as questões de 

gênero na escola, bem como a exibição de obras cinematográficas com o objetivo de 

sensibilizar e proporcionar a reflexão crítica do professor cursista sobre o objeto de 

nosso estudo. 
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Também se pretende ofertar uma palestra sobre o tema em questão e realizar 

produção escrita de relato reflexivo diário, sobre sua prática pedagógica e as questões de 

gênero em sala de aula, o qual será utilizado como avaliação da transformação da 

prática e trabalho de conclusão de curso de formação. 

Outras estratégias e abordagens sobre o curso de formação continuada deverão 

ser definidas com o orientador acadêmico. 

 

4. Produto Educacional 

Com o resultado dos dados coletados em mãos, elaborar e apresentar a 

Secretaria Municipal de Educação Goiânia, uma proposta de curso de formação para 

professores e professoras do Ensino Fundamental sobre as questões de gênero na escola.  
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1. Introdução/Justificativa 

Na prática docente e observando a realidade dos educandos, surgiu o desejo de 

estudar e compreender como acontece a implementação da Lei 10.639/03 e como os 

professores atuam na construção das relações étnico-raciais dentro do ambiente escolar, 

visto que a escola em seus vários aspectos tem sido um meio de reprodução de 

preconceito e racismo. Embora sejam reconhecidos os avanços propiciados pela citada 

lei, nem sempre se constata que os professores utilizem práticas pedagógicas que 

contemplem a diversidade étnica e a pluralidade cultural na educação básica. Pretende-

se investigar as percepções dos agentes envolvidos, como se procedem as ações 

educativas acerca da temática racial e qual é a apreensão dos professores diante das 

políticas de ação afirmativa em contexto educativo. Refletir sobre as relações étnico-

raciais na escola implica em romper com preconceitos, repensar o currículo, superar as 

velhas opiniões formadas sem reflexão e sem contato com a realidade do outro.  

Com isso, é possível desencadear um processo que, aliado a outras políticas 

afirmativas, possa levar ao resgate da identidade e autoestima dos integrantes da 

comunidade afrodescendente brasileira, suscitando-lhes um sentimento de 

pertencimento a um povo, de cujo passado histórico possam sentir orgulho. 

Para compreender categorias importantes e indispensáveis nessa pesquisa, a 

exemplo de racismo, preconceito racial, relações étnico-raciais, educação antirracista, 

destacamos as contribuições de Guimarães (2005), Abramowicz e Oliveira (2006), 

Gomes (2003, 2007), Munanga (2005), Gusmão (2003) e Ferreira (2004). 

 

2. Fundamentação Teórica 

Em um longo processo de lutas e reivindicações do movimento negro 

brasileiro, a Lei nº 10639 de 2003 alterou a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n° 9394 de 

1996, tornando obrigatório o ensino de história e cultura africana no sistema de 

educação básica, na rede pública e particular, preferencialmente nas disciplinas de 
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história, português e artes. Desde então, a Lei busca inserir novos conteúdos, com o 

objetivo de corrigir distorções presentes no currículo. A proposta é a de promover a 

aquisição de um conhecimento isento de preconceitos e distorções, gerando uma 

sociedade aberta à discussão e tolerante quanto às pluralidades étnicas raciais 

características do Brasil.  

Com base no texto da Lei e suas diretrizes, as novas abordagens propostas 

colocam outras questões além daquelas costumeiramente relacionadas ao regime 

escravocrata, isto é, os estudos sobre o negro e sua cultura voltar-se-ão para a 

compreensão de toda a sua dimensão histórica e não apenas das relações de trabalho. 

Por sua vez, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana apontam 

como objetivo pedagógico: 

 

[….] a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, 

posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos do seu pertencimento 

étnico-racial – descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de 

europeus, de asiáticos – para interagirem na construção de uma nação 

democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua 

identidade valorizada (BRASIL, 2005 p.10). 

 

Neste sentido, a Lei 10.639/03 pode configurar-se como um instrumento de 

luta para o questionamento da ordem vigente, na medida em que questiona construções 

ideológicas de dominação, fundadoras da sociedade brasileira. Conforme Gomes, 

 

A Lei 10.639/03 e suas respectivas diretrizes curriculares nacionais podem 

ser consideradas como parte do projeto educativo emancipatório do 

Movimento Negro em prol de uma educação antirracista e que reconheça e 

respeite a diversidade. Por isso, essa legislação deve ser entendida como uma 

medida de ação afirmativa, pois introduz em uma política de caráter 

universal, a LDBEN 9394/96, uma ação específica voltada para um segmento 

da população brasileira com um comprovado histórico de exclusão, de 

desigualdades de oportunidades educacionais e que luta pelo respeito à sua 

diferença (GOMES, 2007b, p.106). 

 

A sociedade brasileira caracteriza-se por uma pluralidade étnica, sendo esta 

produto de um processo histórico que inseriu num mesmo cenário diferentes etnias. 

Esse contato favoreceu o intercurso dessas culturas, levando à construção de um país 

miscigenado, multifacetado, marcado pelo antagonismo. Portanto, a escola tem um 

papel central no processo de reeducação das relações étnico-raciais, e precisa assumir 

seu papel transformador, pautando sistematicamente em questões conflituosas e 
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inegavelmente de difícil abordagem, promovendo junto à sua comunidade escolar o 

caminho do diálogo e do debate aberto e plural, no qual os professores têm papel 

fundamental na consolidação dessa temática.  

 

Os/as educadores/as também são profissionais da cultura e não de um padrão 

único de aluno, de currículo, de conteúdo, de práticas pedagógicas, de 

atividades escolares. Todos/as, sem exceção, diferem em raça/etnia, 

nacionalidade, sexo, idade, gênero, crença, classe. Todas essas diferenças 

estão presentes na relação professor/aluno e entre os próprios educadores/as. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a reflexão sobre a diversidade cultural 

nos conduz a um repensar do papel do/a professor/a (GOMES, 2003, p.74). 

 

A escola, como instituição social, é responsável pelo processo de socialização 

dos sujeitos que a ela recorrem, a exemplo das crianças, e, nesse sentido, é por ela que 

se estabelecem relações com crianças de diferentes núcleos familiares e, 

inevitavelmente, de diferentes matrizes culturais. Esse contato entre diferentes poderá 

fazer da escola o primeiro espaço de vivência das tensões raciais. Segundo Munanga, 

 

Alguns dentre nós não receberam na sua educação e formação de cidadãos, 

de professores e educadores o necessário preparo para lidar com o desafio 

que a problemática da convivência com a diversidade e as manifestações de 

discriminação dela resultadas colocam quotidianamente na nossa vida 

profissional. Essa falta de preparo, que devemos considerar como reflexo do 

nosso mito de democracia racial, compromete, sem dúvida, o objetivo 

fundamental da nossa missão no processo de formação dos futuros cidadãos 

responsáveis de amanhã. Com efeito, sem assumir nenhum complexo de 

culpa, não podemos esquecer que somos produtos de uma educação 

eurocêntrica e que podemos, em função desta, reproduzir consciente ou 

inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade 

(MUNANGA, 2005, p. 15).  

 

De acordo com a obrigatoriedade da lei, ainda percebe-se que há professores 

pouco preparados, no que se refere à Educação para as Relações Étnico-Raciais. A 

relação estabelecida entre crianças brancas e negras numa sala de aula pode acontecer 

de modo tenso, ou seja, segregando, excluindo, possibilitando que a criança negra adote 

em alguns momentos uma postura introvertida, por medo de ser rejeitada ou 

ridicularizada pelo seu grupo social. É papel do professor trabalhar na perspectiva de 

superação de preconceitos, pois se o debate das questões étnico-raciais não for assumido 

no âmbito educacional, continuaremos a reproduzir uma sociedade racista e 

antidemocrática. Gusmão afirma que, 

 

É aqui que a pluralidade cultural de grupos étnicos, sociais ou culturais 

necessita ser pensada como matéria-prima da aprendizagem, porém nunca 
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como conteúdo de dias especiais, datas comemorativas ou momentos 

determinados em sala de aula. Fazer isso é congelar a cultura, reificá-la, 

transformá-la em recurso de folclorização, e como tal acentuar as diferenças. 

Nesse processo, rompe-se a possibilidade de comunicação e de aprendizagem 

para reforçar os mecanismos discriminatórios e a desigualdade, instaurando a 

impossibilidade da troca e dos processos de equidade entre os sujeitos 

(GUSMÃO, 2003, p. 95-96). 

 

Nesse contexto, a questão da relação entre diversidade cultural e prática 

docente constitui aspecto relevante na construção de uma escola democrática, porém, a 

existência da diversidade provoca conflitos, tensões e resistências às mudanças de 

paradigmas.  

 

3. Metodologia 

Este projeto de pesquisa-ação pretende discutir as práticas escolares e as ações 

pedagógicas que decorrem do discurso da implementação da Lei 10639/03 e construção 

das Relações Étnico-Raciais, na Educação Básica, do turno matutino da Escola Campo 

da Secretaria Municipal de Educação e Esporte do Município de Goiânia, situada na 

região Sudoeste. 

Do ponto de vista teórico-metodológico, a pesquisa será pautada pela 

abordagem qualitativa, por entender que esta proporcionará melhores condições ao 

processo de busca dos objetivos, que se dará no campo das informações, no intuito de 

conhecer com maior profundidade o assunto sobre a implementação da Lei 10.639/03 e 

das Relações Ético-Raciais no ambiente escolar. Trata-se de uma pesquisa de 

observação participante, em que a pesquisadora buscará integrar-se às atividades 

desenvolvidas no cotidiano da escola, com vistas a melhor perceber as interações sociais 

e a práxis pedagógica dos sujeitos pesquisados. 

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre diversidade 

cultural, Lei 10639/03, Relações Étnico-culturais, e educação para delimitar o material 

teórico que subsidiará o desenvolvimento desta pesquisa. 

A fase exploratória consistiu em algumas visitas à Escola Campo, 

levantamento de dados junto à coordenação pedagógica, leitura de documentos como 

Projeto Político Pedagógico/2017 e da Proposta Político-Pedagógica Para a Educação 

Fundamental da Infância e da Adolescência da Secretaria Municipal de Educação e 

Esporte de Goiânia. 

Na atual fase da pesquisa, de observação, busca-se identificar os procedimentos 

utilizados pelos professores para verificar como ocorre o trabalho voltado para 
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implementação da Lei 10.639. Posteriormente, será realizada aplicação de questionário, 

aplicação de sequência didática para a coleta de dados junto aos professores e aos 

educandos.  

Como objeto educacional será proposta uma sequência didática, direcionada 

aos professores do Ensino Fundamental dos anos iniciais, com objetivo de socializar 

conhecimentos científicos sobre o tema, contribuir com novas práticas pedagógicas que 

valorizem a diversidade com respeito às identidades, para desconstruir as imagens 

negativas e depreciativas elaboradas a partir de uma visão preconceituosa acerca de 

grupos étnico-raciais situados em uma relação desigual de poder na sociedade brasileira. 

 

Palavras-chave: Lei 10.639/03. Construção das relações étnico-raciais. Prática docente. 

Ensino. 
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NA ESCOLA PÚBLICA 
 

Ana Paula Mello Blotta (Orientanda – PPGEEB-CEPAE/UFG) 

paula.blotta@hotmail.com 

 

Rusvênia Luiza B. Rodrigues da Silva (Orientadora – PPGEEB-CEPAE/UFG) 

rusvenia@gmail.com 

 

Anegleyce Teodoro Rodrigues (Coorientadora – PPGEEB-CEPAE/UFG) 

teodoro.fef@gmail.com 

 

Refletir sobre a atualidade dos conteúdos ensinados na escola e suas dimensões 

sociais não é tarefa fácil. É preciso ir além das aparências e das abordagens unilaterais e 

pensar no ensino de Dança, no campo da escola, como um lugar de múltiplas tessituras, 

redes de comunicação e de espaços diversos para processos de investigação, com ampla 

possibilidade para dialogia entre os saberes. A Dança está presente nas escolas, mesmo 

que, muitas vezes, apenas como parte de festividades e/ou como atividade extraclasse, 

ou seja, mesmo como um mero adereço. Considerar o ensino de Dança como uma área 

de conhecimento e as suas infinitas possibilidades no contexto da escola é uma 

urgência, pois, na escola atual, apesar de todos os conhecimentos acumulados, ainda 

temos um ensino de Dança desconectado da realidade e das necessidades dos escolares.  

A pesquisa intitulada “O ensino de Dança: uma trajetória de resistência na 

escola pública” é uma investigação de natureza qualitativa e se constitui como uma 

pesquisa de campo, sustentada pelo método cartográfico. Tem como ponto de partida a 

seguinte inquietação: o professor com formação em Educação Física pode romper com a 

soberania das práticas esportivas tradicionais e ampliar as possibilidades de 

aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental, com o ensino de Dança na escola? 

Quais os limites e as possibilidades para o ensino de Dança, à luz da abordagem 

cartográfica? 

A abordagem metodológica para o desenvolvimento dessa pesquisa, por se 

tratar de uma pesquisa qualitativa, que se define levando em conta a complexidade 

histórica do campo, o contexto do objeto pesquisado e a experiência vivida pelos 

sujeitos, será de caráter cartográfico. A cartografia propõe um debate em um percurso 

metodológico que se vai construindo, na medida em que o pesquisador se encontra com 

o objeto estudado. Já há processos em curso quando o cartógrafo entra em campo, 
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passando a habitar uma nova região. A cartografia é útil para descrever processos mais 

do que estados de coisas. De acordo com Deleuze e Guattari, 

 

Cartografia – para referir-se ao traçado de mapas processuais de um território 

existencial. Um território desse tipo é coletivo, porque é relacional; é político, 

porque envolve interações entre forças; tem a ver com uma ética, porque 

parte de um conjunto de critérios e referências para existir; e tem a ver com 

uma estética, porque é através dela que se dá forma a esse conjunto, 

constituindo um modo de expressão para as relações, uma maneira de dar 

forma ao próprio território existencial. Por isso, pode-se dizer que a 

cartografia é um estudo das relações de forças que compõem um campo 

específico de experiências. (FARINA, 2008, p.9). 

 

A amostra dos sujeitos pesquisados será os professores com formação em 

Educação Física, aprovados no concurso público do ano de 200516, que atuam com 

Dança nas escolas públicas da cidade de Goiânia. A primeira fase da pesquisa terá como 

objetivo a apropriação do contexto do trabalho pedagógico dos professores de Dança, 

com formação em Educação Física, aprovados no primeiro concurso da SEDUCE-GO 

em 2005. Para tanto, será realizada a aplicação de um questionário eletrônico a ser 

respondido por um quantitativo de 11 professores. Os dados serão coletados por meio 

de aplicação de questionário eletrônico, com questões abertas e fechadas, as quais terão 

como objetivo mapear as atividades desenvolvidas por esses professores, com as 

seguintes dimensões analíticas: concepção de Dança dos professores com formação em 

Educação Física; a organização do trabalho pedagógico de Dança na escola e as 

referências utilizadas para a seleção de conteúdos. As pesquisas de inspiração 

cartográfica têm o desafio de manter o pensamento aberto, num esforço de se deixar 

guiar pelos acontecimentos sem, contudo, perder os objetivos e o foco proposto. 

Essa aproximação para conhecer a realidade, rizomaticamente, tem o objetivo 

de compreender a dinâmica de organização do trabalho desenvolvido por esses 

professores e identificar as concepções que balizam o ensino de Dança, por isso se faz 

imprescindível à escolha de análise dos questionários. O questionário é 

 

[...] a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas, etc. (GIL, 1999, p.128). 

                                                           
16 No ano de 2005 o governo do estado de Goiás promoveu um concurso público para professores das 

diversas áreas do conhecimento incluindo pela primeira vez teatro, música, artes visuais e a dança. O 

edital foi publicado em dezembro de 2005 e o concurso realizado no primeiro trimestre de 2006 

finalizado em 04/04/2006  
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O produto desse trabalho será o registro de um processo pedagógico que 

resultará em uma sequência didática voltada para o ensino de Dança, com vistas à 

produção de um espetáculo no Colégio Estadual Colemar Natal e Silva, na cidade de 

Goiânia, à luz da abordagem Cartográfica, demonstrando o campo de possibilidades e 

de conhecimentos construídos, em específico, com alunos do ensino fundamental II. O 

universo dessa fase da pesquisa será de 30 alunos do ensino fundamental II, das turmas 

de 6°, 7° 8° e 9° anos, que concordarem em participar da produção do espetáculo, 

desenvolvido e registrado em uma sequência didática. O motivo dessa escolha foi o de a 

pesquisadora fazer parte do universo desses professores, pois a prática do método da 

cartografia é acompanhar um processo e não representar um objeto. A expectativa e a 

diversidade de percepções dos alunos poderão contribuir para subsidiar e repensar a 

sequência didática da produção do espetáculo, na instituição que é alvo dessa pesquisa. 

Também serão realizadas, na fase da aplicação da sequência didática, 

observações das aulas, com registro no diário de bordo, entrevistas com os alunos, 

assim como fotos e filmagens do processo de construção do espetáculo, que levarão à 

resposta à indagação apresentada por essa pesquisa. De acordo com os estudos 

cartográficos, 

[...] somos atravessados por linhas, meridianos, geodésicas, trópicos, fusos, 

que não seguem o mesmo ritmo e não têm a mesma natureza. [...] E 

constantemente as linhas se cruzam, se superpõem a uma linha costumeira, se 

seguem por certo tempo. [...] É uma questão de cartografia. Elas nos 

compõem, assim como compõem nosso mapa. Elas se transformam e podem 

penetrar uma na outra. Rizoma. (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 76-77). 

 

Ainda no processo de análise dos dados, o caminho da pesquisa cartográfica 

pressupõe que os momentos de análise e de discussão aconteçam simultaneamente, 

como num espetáculo, com um roteiro mais ou menos definido, porém, influenciado por 

contextos, acontecimentos e possibilidades de um cotidiano ativo. Na pesquisa de cunho 

cartógrafo, 

[...] é importante a localização de pistas, de signos, de processualidade. 

Rastrear é também acompanhar mudanças de posição, de velocidade, de 

aceleração, de ritmo, atingindo uma espécie de atenção movente, imediata e 

rente ao objeto-processo. (KASTRUP, 2010, p. 32-51). 

 

Ao confrontar as hipóteses levantadas com os dados obtidos na pesquisa, para 

gerar o produto que está proposto neste trabalho, poderemos ampliar a discussão, os 

pensamentos e as ações que fundamentam a práxis dos professores de Dança, na escola 

pública. 
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Para localizar os professores que fariam parte da coleta de dados iniciais, 

recorri à lista dos aprovados no concurso de 2005 e identifiquei que foram convocados 

pela SEE-GO os 20 candidatos aprovados dentro do limite de vagas disponíveis pelo 

edital, assim como os 20 candidatos do quadro de reserva, totalizando a contratação de 

40 professores de Dança no ano de 2006/2007. Seriam estes os primeiros professores de 

Dança efetivados pelo governo do estado de Goiás, para atuarem nas escolas públicas da 

cidade de Goiânia. Talvez os primeiros passos para a garantia do ensino de Dança no 

contexto escolar. 

Recorri, então, ao Ciranda da Arte (Centro de Estudo e Pesquisa em arte 

SEDUCE- GO)17, para a coleta dos dados cadastrais desses professores, identificando os 

que permanecem vinculados à SEDUCE. Foi a mim disponibilizada uma lista com o 

nome, escola onde atuam no ano de 2018, e-mail e telefones de contato de 40 

professores de dança vinculados à SEDUCE, no ano de 2018. Ao fazer uma comparação 

das listas, na tentativa de mapear os dados, observei que dos 40 professores do concurso 

de 2005 apenas 11 estão vinculados à SEE, em 2018, e fazem parte do universo por 

mim delimitado para a coleta dos dados da fase inicial da pesquisa. 

Os primeiros contatos com esses professores foram realizados por telefone, 

com o objetivo de aproximar e confirmar os dados cadastrais a mim disponibilizados, 

assim como os e-mails para a abordagem do questionário eletrônico. Foram enviados os 

e-mails, com o questionário em anexo, para o quantitativo de 11 professores, na 

tentativa de facilitar a coleta dos dados, sendo eles disponibilizados eletronicamente. A 

partir daí, organizei uma maneira de preservar a identidade desses profissionais 

envolvidos na pesquisa, adotando uma sigla de D1 até D11, uma vez que não tenho 

como objetivo apontar, individualmente, a prática pedagógica deles, mas compreender 

como o ensino de Dança tem se organizado no contexto escolar, desde a realização do 

concurso. 

O questionário eletrônico foi composto por 13 perguntas fechadas e sete 

perguntas abertas, distribuídas em dois blocos, sendo I – Perfil Profissional e II – 

Ensino de Dança. A aplicação do questionário ocorreu no mês de maio de 2018, sendo 

                                                           
17 O Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, é um órgão da secretaria do Estado de Goiás- 

SEDUCE foi criado pela Lei n°15.255/05 com a finalidade de proporcionar formação continuada aos 

professores de Arte da rede estadual de ensino e acompanhar os projetos desenvolvidos pelas unidades 

escolares. 
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que dos 11 enviados somente cinco foram devidamente respondidos pelos sujeitos que 

constituíram a amostra, possibilitando a análise a seguir. 

Os dados quantitativos do questionário comprovam a superioridade da 

formação em Educação Física encontrada na amostra, revelando também o período de 

formação que varia de 2002 a 2005. Ainda sobre o perfil profissional, identifiquei que 

todos os profissionais possuem qualificação em nível de especialização ou mestrado, 

num total de cinco áreas diferentes, sendo que alguns acumulam dois cursos de 

graduação. 

Todos os pesquisados estão atualmente vinculados à rede estadual de ensino, 

porém, nem todos atuando em sala de aula com o ensino de Dança. Os dados referentes 

ao tempo de atuação e aos anos de trabalho no magistério podem identificar a 

permanência do profissional na escola, mas não indica a garantia de continuidade do 

ensino de Dança, pois, em alguns casos, os professores desempenham outras funções no 

contexto da escola. A tabela a seguir apresenta um resumo dos dados quantitativos 

descritos na fase inicial da pesquisa.  
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D1 Dança - Bacharelado 2004 NÃO SIM NÃO ARTE DOCENTE 7 a 10 Mais de 15

D2 Ed.Física - Licenciatura 2003 SIM NÃO NÃO DANÇA DOCENTE 11 a 14 7 a 10

D4 Ed.Física - Licenciatura 2001 SIM NÃO NÃO DANÇA DOCENTE 11 a 14 Mais de 15

D6 Ed.Física - Licenciatura 2005 SIM NÃO NÃO DANÇA DOCENTE 7 a 10 1 a 5

D8 Ed.Física - Licenciatura 2005 SIM SIM NÃO DANÇA COORDENADOR 11 a 14 7 a 10  

Tabela 1 - Resumo das questões quantitativas 

Quanto aos achados qualitativos, foram respeitadas as três dimensões analíticas 

categorizadas na pesquisa: concepção de Dança; organização do trabalho pedagógico e 

as referências utilizadas para a seleção de conteúdos. Quanto à concepção de Dança, 

foram observados elementos comuns, no uso de determinadas palavras, que sugerem um 

ensino que contribua para a construção de um conhecimento em Dança, com 

possibilidades integradoras. São elas: integração, diálogo, criatividade e criticidade.  

Observando a dimensão da organização do trabalho pedagógico, alguns fatores 

foram descritos como importantes para a garantia e a legitimidade do ensino de Dança 
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na escola, como uma área de conhecimento: o espaço físico, a integração da área como 

disciplina do currículo, o respeito da equipe gestora com a área e as politicas públicas.  

Os autores brasileiros que discutem e escrevem sobre Dança foram citados 

como referência para a seleção dos conteúdos, sendo Márcia Strazzacappa, Isabel 

Marques, além de Rudolf Laban, que aparecem em três relatos. São também citados 

Karl Marx, Hegel, e Coletivo de Autores, sendo esse último uma referência ligada à 

Educação Física, numa perspectiva da cultura corporal. O documento específico da 

reorientação curricular da rede estadual de ensino foi citado por uma professora.  

A pesquisa está em andamento, porém, já existem elementos apontados nos 

resultados iniciais, que indicam a necessidade e a importância de se construírem 

possibilidades de encontros formativos, que atendam, especificamente, esses 

professores, com o objetivo da promoção de diálogos a respeito do ensino de Dança na 

escola.  

 

Palavras-chave: Dança na escola. Educação Física Escolar. Ensino Fundamental. 
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Anegleyce Teodoro Rodrigues (Orientadora – PPGEEB-CEPAE/UFG) 

teodoro.fef@hotmail.com 

 

Sabe-se que a Educação Física escolar brasileira esteve atrelada, diretamente, 

às políticas educacionais adotadas por cada governo. Em cada época, exigia-se desta 

área do conhecimento um modelo “padrão” de homem, que atendesse aos anseios da 

ideologia dominante. Atualmente, na vertente de disciplina escolar, a Educação Física 

está mais uma vez sendo atacada. Não bastassem as cicatrizes profundas dos seus 

paradigmas históricos, como, do higienismo, do militarismo, do biologicismo, do 

tecnicismo, da esportivização e da recreação deliberada, um novo fenômeno social está 

ganhando força no “chão” das escolas públicas brasileiras.  

Um novo fantasma pedagógico assola, empobrece e adoece os docentes e a 

liturgia didática da Educação Física escolar. O “rola bola ou a pedagogia da sombra” é 

real. É preciso encontrar forças, aliados e mecanismos para sobrepujar esse sintoma 

maligno advindo, principalmente, das políticas educacionais neoliberais que, aos 

poucos, vão mutilando a Educação Física escolar.  

Esta pesquisa se iniciou no ano de 2015 e ainda se encontra em 

desenvolvimento. Tem como objetivo principal identificar e analisar a percepção dos 

professores de Educação Física das unidades18 escolares da Rede Estadual de Educação 

do município de Trindade-GO, em relação ao ensino do futebol na escola e referente às 

suas metodologias de ensino. A pesquisa visa também perceber e interpretar as opiniões 

dos professores em relação à relevância e aos desafios que devem ser superados, ao se 

trabalhar com o tema da cultura corporal de movimento, o futebol na escola. A 

investigação ainda se propõe a contribuir para se compreender as possíveis dimensões 

que colaboram para os quadros de desinvestimento pedagógico e ou investimento 

pedagógico de práticas inovadoras, relacionado ao ensino do futebol, nas aulas de 

                                                           
18 Em especial esta pesquisa conseguiu abranger “todos” os profissionais de Educação Física das atuais 20 

Escolas Estaduais do município, que ofertam aulas regulares para o Ensino Fundamental II (6º ano) ao 

Ensino Médio. 
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Educação Física do município. De posse dos dados coletados, proporemos a construção 

de novas metodologias para o ensino do futebol, a partir das contribuições da Pedagogia 

Histórico-Crítica.  

Como finalidade científica, esta pesquisa é básica e aplicada, o seu 

procedimento metodológico fundamenta-se na pesquisa do tipo levantamento descritivo, 

de caráter qualitativo/quantitativo, e o método de análise é o método dialético, 

alicerçado no Materialismo Histórico-Dialético. Como instrumento de coleta de dados 

foi utilizada a técnica de questionário semiestruturado, contendo questões de caráter 

objetivo e também subjetivo. Foram entrevistados “todos” os 26 atuais professores que 

estão, devidamente, modulados e ministrando as aulas regulares da disciplina de 

Educação Física deste ano de 2018.  

Como bases teóricas principais da pesquisa, citamos os estudos de (SAVIANI, 

1983 e 1991), (SOARES et al.,1992), (FREITAS, 1995), (GASPARIN, 2013), (REIS et 

al., 2013), dentre outros. Como produtos educacionais, a pesquisa já conta com a 

publicação de um capítulo de uma obra19. Também está em desenvolvimento um curso 

de capacitação, via formação continuada, em parceria com a (SEDUCE/Trindade – 

GO), a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte e (PRAKSIS – FEFD – 

UFG). Está em desenvolvimento, ainda, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 

Física, Teoria Social e Educação, pela Faculdade de Educação Física e Dança da 

Universidade Federal de Goiás.  

O curso visa abranger os profissionais de Educação Física da Rede Estadual de 

Educação do município de Trindade-GO, dentre outros profissionais licenciados que 

atuam no município. Também está dentro do planejamento a oferta, no mês de outubro 

deste ano, um minicurso, em forma de oficina, no Congresso Internacional de Formação 

Profissional (V CIFP e X SEPEF) e IX Seminário de Estudos e Pesquisas em Formação 

Profissional no Campo da Educação Física / XII Semana Científica da FEFD/UFG. 

Todos os dados da pesquisa, coletados através do questionário, já foram 

devidamente tabulados e analisados. Ao todo, foram construídos mais de 75 gráficos e 

tabelas com discussões, a partir da interpretação dos relatos e informações dos 

professores de EF (Educação Física) da Rede Estadual do município. Almejamos 

finalizar a pesquisa no ano de 2019, com a publicação de um livro, além de um DVD 

construído, coletivamente, durante os encontros do curso de formação continuada.  

                                                           
19 “EDUCAÇÃO FÍSICA. Diferentes olhares”. 1. ed. Goiânia: Editora Publicar, 2018. v. 1000. 136p. 
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Temos boas razões para acreditar no potencial didático-pedagógico e científico 

do projeto, porque tentamos complementar, somar, positivamente, outros estudos já 

consolidados dentro da EFeb (Educação Física escolar brasileira), que possui a PHC 

(Pedagogia Histórico-Crítica) como norteamento principal de uma didática para o 

ensino do futebol na escola, de forma transformadora, que visa romper com a lógica 

capitalista do esporte de alto rendimento, do esporte onde poucos são os “privilegiados” 

aceitos dentro do sistema. Nesse sentido, são referências importantes os estudos de: 

(SOARES et al, 1992) e (REIS et al, 2013), além dos cadernos didáticos públicos de 

João Pessoa – PA (2010) e do Estado de Paraná (2006), as Reorientações Curriculares 

para o Ensino Fundamental do Estado de Goiás (2010 a 2014) e seus respectivos 

cadernos de sequências didáticas: Currículo em Debate – Goiás – Educação Física, 6.4 

de (2009) e 7.4 de (2010). 

Desenvolvemos este projeto nos apoiando na perspectiva crítica marxista de 

educação, defendida por Freitas20 (1995). O autor cita o estudo desenvolvido por 

Enguita (1985), que procurou responder as questões: O que é para Marx uma crítica da 

educação? Que característica terá esta crítica? (p. 85). Para responder a estes 

questionamentos, o autor chega a seis formulações que categorizam a crítica 

educacional em Marx. Pode-se presumir que a PHC é um caminho seguro para se 

trabalhar dentro deste processo. Resumidamente, a PHC se fundamenta no 

entendimento crítico pedagógico dos determinantes sociais, que constroem e 

reconstroem o sistema educacional brasileiro. 

 

A ambiguidade que atravessa a questão escolar hoje é marcada por essa 

situação social. E a clareza disso é que traduz o sentido crítico da pedagogia. 

Com efeito, a pedagogia crítica implica a clareza dos determinantes sociais 

da educação, a compreensão do grau em que as contradições da sociedade 

marcam a educação e, consequentemente, como o educador deve posicionar-

se diante dessas contradições e desenredar a educação das visões ambíguas, 

para perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir à questão 

educacional. Aí está o sentido fundamental do que chamamos de pedagogia 

histórico-crítica (SAVIANI, 2013, p.86). 

 

A PHC possui, enquanto base científica, o Materialismo Histórico Dialético, 

formulado por Marx, durante os anos de 1857 a 1957, na sua fase de crítica ao sistema 

econômico vigente do seu contexto histórico. No Brasil, o texto ficou conhecido como 

“método da economia política” (p. 257-259) e foi publicado na obra: Contribuição à 

crítica da economia política / Karl Marx (2008), com tradução e introdução de 

                                                           
20 Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática. Campinas-SP: Papirus, 1995. 
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Florestan Fernandes. O texto é a base teórica principal que dá cientificidade ao método 

de construção da ainda, na época, incipiente Pedagogia Histórico-Crítica, defendida por 

Saviani (1983) como sendo a concepção dialética de ciência, em oposição ao método 

indutivo de ciência de Bacon (1561-1626) e ao modelo pragmático de ciência do 

escolanovista norte-americano John Dewey (1859-1952). 

 
[...] Também é fácil perceber de onde retiro o critério de cientificidade do 

método proposto. Não é do esquema indutivo tal como o formulara Bacon; 

nem é do modelo experimentalista ao qual se filiava Dewey. É, sim, da 

concepção dialética de ciência tal como a explicitou Marx no “método da 

economia política” (Marx, 1973, pp. 228-240). [...] (SAVIANI, 2012, p.74) 

 

Esta é a concepção de ciência deste projeto. Ao cunhar esta concepção de 

ciência voltada para a vertente pedagógica, Saviani tinha como objetivo maior fazer 

com que esta forma de construir conhecimentos (ciência) chegasse à classe trabalhadora 

que, segundo ele, foi apartada dos meios mais elaborados de conhecimento (saber 

objetivo), produzidos historicamente pela humanidade, quando a burguesia deixa de ser 

revolucionária e se torna conservadora. Deste modo, a burguesia, que era e também 

representava o povo, passou não mais a querer criticar o sistema, e sim constituir uma 

nova ordem dominante (SAVIANI, 2013, p.86). Assim, o saber objetivo se transforma 

em uma espécie de “saber burguês”, próprio das elites dominantes, distante das classes 

subalternas.  

É a retomada deste “saber burguês” que, atualmente, engrandece e alimenta a 

classe dominante e se aparta da classe trabalhadora, rebaixando-a perante o saber 

universal mais elaborado pela humanidade, que aspiramos que adentre as escolas 

públicas brasileiras, em especial, dentro do município de Trindade-GO. A EFeb pública 

não pode mais trabalhar dentro de um viés de formação humana leiga, 

descompromissada e acrítica. É preciso libertar o “saber burguês” das mãos da elite e 

socializá-lo na escola pública, dentro de cada área específica do conhecimento. 

Desta forma, na condição de pesquisadores e com posse de todos os 

documentos e termos legais autorizados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFG, 

marcamos uma reunião com a chefia da Coordenação Regional de Educação, Cultura e 

Esporte de Trindade-GO e expusemos nosso projeto de pesquisa e seu intuito principal. 

Após a autorização da (SEDUCE-GO), recebemos todo o apoio necessário para efetivar 

a pesquisa. De posse da autorização e da lista das 20 unidades escolares, seus 

respectivos diretores(as) e professores(as) de EF da Rede Estadual, que atuam no 

município de Trindade-GO, iniciamos a fase de visita aos diretores(as) e pedimos para 
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que pudéssemos entregar em mãos os TCLE (Termos de Consentimento Livre 

Esclarecidos) e os questionários que foram colocados em envelopes personalizados, 

contendo o nome da escola, do(a) diretor(a) e dos(as) professores(as) de EF que ali se 

encontravam modulados. 

Salientamos que a pesquisa conseguiu abarcar “todas” as unidades escolares 

Estaduais do município, bem como todos seus profissionais de EF, pois não houve 

nenhuma recusa de participação por parte do professorado. Para facilitar a segunda 

etapa da entrega dos TCLE e dos questionários respondidos, foi estruturado um grupo 

fechado, via “Whatsapp”, com os professores de EF da Rede Estadual do município. 

Assim que cada professor(a) terminasse de responder às mais de 50 questões objetivas e 

subjetivas do questionário, era enviada uma mensagem ao pesquisador principal que, 

prontamente, se dirigia novamente à escola para recolher os questionários.  

As inúmeras informações coletadas na pesquisa serão apresentadas e debatidas, 

de forma dialética, durante a oferta do primeiro curso de formação continuada para o 

ensino do futebol na escola, à luz da PHC na Rede Estadual de Educação de Trindade-

GO. Este curso visará à troca de experiências ligadas ao ensino do futebol na escola, a 

exposição teórica básica dos pressupostos didáticos, filosóficos da PHC e a capacitação 

didática, através dos cinco passos do PHC, para a construção de novas didáticas e 

investimentos pedagógicos ligados ao ensino do futebol na escola. Os resultados da 

pesquisa serão apresentados à comunidade local, após a aplicação do curso de 

capacitação.  

 

Palavras-chave: Futebol. Educação Física Escolar. Pedagogia Histórico-Crítica. 
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Anegleyce Teodoro Rodrigues (Orientadora – PPGEEB-CEPAE/UFG) 

teodoro.fef@hotmail.com 
 

Justificativa 

A realidade vivenciada e investigada em uma Escola de Tempo Integral (ETI) 

da Rede Municipal de Ensino de Goiânia (RMEG), através da participação no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), como bolsista por mais de 2 

anos, despertou-me diversas inquietações profissionais. Parte delas se transformou em 

objeto de pesquisa monográfica, realizada entre 2015 e 2016, na qual foi analisado o 

sentido da cultura corporal na Escola de Tempo Integral. 

Esse processo investigativo demonstrou que a Escola de Tempo Integral é uma 

forma histórica de escola, ou seja, surge no panorama educacional a partir da síntese de 

necessidades e interesses daqueles que disputam a direção da instituição escolar. Esta é, 

de acordo com Saviani (2013), a principal instituição educativa na sociedade capitalista 

e, talvez em função disso, sofra constantemente alterações que a imputam novas tarefas 

e desafios. 

Estamos hoje, ainda, em um contexto de aprovação de políticas públicas de 

expansão da educação integral, via programas federais como o Programa Mais 

Educação (PME) e também programas específicos das redes municipais e estaduais de 

ensino. Esse contexto de expansão da política de ampliação da jornada escolar ganha 

força com o novo Plano Nacional de Educação (PNE) que, sancionado em 25 de junho 

de 2014, por meio da lei nº 13.005 (BRASIL, 2014), institui uma meta específica para 

esse tema22. Dadas as disputas por concepções de escola e sociedade, essa realidade 

coloca grandes desafios para a instituição escolar. 

                                                           
21 Pesquisa em andamento financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (FAPEG). 
22 A meta 6 do PNE 2014-2024 busca "oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) 

dos (as) alunos (as) da educação básica. (PNE, 2014) 
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Grande parte das atividades que preenchem o currículo, o tempo e o espaço da 

ETI, envolve a corporalidade humana, uma vez que, a maior parte das experiências de 

jornada escolar ampliada pelo Brasil, com base numa pesquisa nacional encomendada 

pelo Ministério da Educação (MOLL, 2010), apresenta atividades de esporte, dança e 

capoeira. A essas atividades são atribuídos diversos sentidos, seja de lazer, socialização, 

descanso, atividade propedêutica ou mesmo como um conhecimento a ser apropriado, 

alinhando-se, nesse último sentido, à função clássica da escola.  

Tal realidade aponta problemas educacionais reais e concretos, com 

fundamento em pesquisas, na experiência do processo de formação inicial do 

pesquisador e nos relatos dos professores de uma Escola de Tempo Integral. Assim, as 

questões que a pesquisa se proporá a resolver são: O que é um currículo integrado 

dentro do contexto de uma escola de tempo integral? Quais as possibilidades e 

desafios para se efetivar um currículo integrado numa Escola de Tempo Integral 

da Rede Municipal de Goiânia? Por que a cultura corporal ganha destaque nessa 

forma histórica de escola? 

 

Fundamentação Teórica 

A partir da análise do desenvolvimento histórico humano, Saviani (2013, p. 83) 

extrai a conclusão de que “é na sociedade burguesa que vai se colocar a exigência da 

universalização da escola básica”. Isso porque, para se relacionar num ambiente em que 

predomina o direito positivo ao natural e em que os processos de produção são 

complexos e passam a incorporar a ciência, faz-se imprescindível o conhecimento da 

expressão letrada, escrita, que não é apropriada, intuitivamente, nem de forma imediata. 

Isso torna a educação escolar a forma dominante de educação na sociedade capitalista. 

Essa necessidade de universalização da escola básica é evidente hoje, quando 

temos uma escola que é “hipertrofiada tanto vertical como horizontalmente” 

(SAVIANI, 2013, p. 83), ou seja, tanto no que tange ao tempo de escolarização, quanto 

no que tange ao tempo diário de permanência na escola, há uma necessidade/demanda 

de ampliação.  

Esse processo histórico, que culmina na hipertrofia da escola, se manifesta 

através da imposição de novas tarefas que, em geral, não dizem respeito à função 

educativa (clássica, de ensino) da escola, o que revela todo um processo de disputa de 

projetos sociais.  
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O projeto que conquistou hegemonia revestiu-se do discurso da modernização 

para movimentar o setor produtivo que circula a escola, reforçar sua função de "válvula 

de escape das tensões sociais", prover uma formação mínima funcional para a criação 

de um "exército de reserva" no mercado de trabalho e, especialmente, para instituir um 

programa de reforma da política social travestido de política educacional 

(ALGEBAILE, 2004). Para Algebaile (2004, p. 66), as experiências de Escola de 

Tempo Integral, até então, figuram nesse contexto como um exemplo desse processo 

que identifica a escola como um instrumento de gestão da pobreza. 

Mendonça (2016) apontou, tendo como base o estudo de Moll (2010) e a 

própria particularidade da Escola de Tempo Integral da Rede Municipal de Goiânia 

investigada, que o tempo estendido pela ampliação da jornada escolar é empregado em 

atividades culturais diversas. Aparentemente, estas ressaltam o caráter assistencialista 

da atual escola pública capitalista, mas guardam também, no âmbito da resistência, 

projetos e atividades que ampliam a formação cultural dos estudantes e convergem para 

a efetivação de um currículo integrado, se colocando como uma possibilidade no âmbito 

da educação formal. 

Exemplo dessas possibilidades são as diversas oficinas de experiências com 

jornada escolar ampliada pelo Brasil, sintetizadas por Moll (2012), e também a 

realidade específica da RMEG, que traz em sua proposta de Escola de Tempo Integral 

atividades específicas, que se articulam em um currículo integrado, através de 

linguagens que envolvem conteúdos da dança, do teatro, da música e de práticas 

esportivas (GOIÂNIA, 2014).  

Currículo integrado é aquele em que todas as atividades previstas, planejadas e 

executadas na/pela escola se apresentem de forma relacional, ressaltando a unidade 

entre os diversos saberes e disciplinas, tendo como eixos a ciência e a cultura e como 

concepção de educação uma perspectiva omnilateral e politécnica (LIMONTA, 

2014). Nessa compreensão, as atividades teriam um trato pluridisciplinar, "em que 

várias disciplinas afins entram em correlação sem que nenhuma perca sua identidade" 

(LIMONTA, 2014, p. 129). Tal currículo é elemento importante para se compreender o 

objetivo de uma instituição social (a escola) que possui um processo de constituição 

histórica relacionado com as necessidades sociais e econômicas da estrutura societal do 

capital, como abordamos anteriormente. 
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Metodologia 

O atual projeto de pesquisa se propõe a identificar os fatores que contribuem 

para a compreensão, os limites e as possibilidades do currículo integrado e da cultura 

corporal, no contexto da Escola de Tempo Integral, enquadrando-se, portanto, no nível 

de pesquisa explicativa (GIL, 1987, p. 46). No que tange ao envolvimento com os 

sujeitos da pesquisa, considera-se uma pesquisa-participante, uma vez que o diálogo 

com os sujeitos se dá no intuito de análise de um objeto social comum (p.49), qual seja, 

o currículo integrado e a cultura corporal na Escola de Tempo Integral. 

Dessa forma, abordaremos o problema em questão, através de uma pesquisa de 

natureza qualitativa de base empírica, que tem como objeto o currículo integrado e a 

cultura corporal de Escolas de Tempo Integral e como universo as Escolas de Tempo 

Integral da RMEG. O delineamento da pesquisa buscará dados a partir das técnicas de 

investigação: da revisão bibliográfica acerca dos conceitos e categorias que tangenciem 

o objeto de estudo nos bancos de teses e dissertações da CAPES e nas bibliotecas 

digitais da UFG e da PUC-GO; a análise de documentos escolares (Projeto Político-

Pedagógico) e de documentos oficiais das esferas municipal e federal, compreendendo 

as diretrizes municipais da RMEG e documentos das políticas públicas que influenciam 

o universo da pesquisa; levantamento descritivo com os sujeitos das escolas, 

compreendendo professores na função de direção, coordenação, professor de Educação 

Física e professor Pedagogo/generalista. 

Os critérios de seleção da amostra das escolas envolvem a força de trabalho do 

pesquisador, a regionalidade e a indicação da SME de Goiânia. Do universo das ETIs da 

RMEG selecionamos, uma de cada regional do município, totalizando 5 escolas. 

A seleção dos sujeitos se deu, primeiramente, pela função que ocupam e sua 

relação com o objeto e, depois, pela disponibilidade das pessoas e indicação da escola, 

no caso dos coordenadores, professores de Educação Física e Pedagogos, na ocorrência 

de mais de um desses profissionais na escola. 

Os instrumentos de levantamento de dados compreendem roteiro de entrevista 

semiestruturada e questionário de avaliação do curso oferecido. Os instrumentos de 

análise dos dados compreendem um roteiro de análise dos documentos e de seleção de 

teses e dissertações nos meios digitais. 

A metodologia de análise dos dados se fundamenta na análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977) e na elaboração de categorias e núcleos teóricos que formam o marco 
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interpretativo dos resultados (SÁNCHEZ GAMBOA, 2012, p.116). Assim, os dados 

coletados serão interpretados em categorias que permitam perceber suas conexões com 

relações sociais mais amplas e com a trajetória histórica da constituição das informações 

extraídas da realidade. 

O projeto já foi submetido e aprovado no Comitê de Ética da UFG, em 

26/05/2018, pelo parecer nº 2.677.522, e as 20 entrevistas previstas já foram realizadas 

durante o mês de junho de 2018, estando em fase de transcrição. As entrevistas tiveram 

como norte cinco eixos: 1) Características da Organização do Trabalho Pedagógico; 2) 

Referencial Teórico; 3) Cultura Corporal na ETI; 4) Desafios e Possibilidades na ETI e; 

5) Construção de ação educacional. Os PPPs foram obtidos junto às cinco escolas e 

encontram-se sob análise e as teses e dissertações foram selecionadas junto às 

bibliotecas digitais da PUC-GO e UFG (Regional Goiânia), utilizando-se o descritor 

“educação integral” e os filtros “integral” para o título e “educação” para a área CNPQ. 

Na biblioteca digital da UFG foram obtidas 18 dissertações e quatro teses, 

restando 12 dissertações ao aplicar o critério de exclusão nos estudos que não abordam a 

análise da educação integral ou da ETI. Na biblioteca digital da PUC-GO, foram obtidas 

seis dissertações e três teses, excluindo-se apenas uma tese, após aplicação do critério 

de exclusão. Todo material obtido nas bibliotecas digitais também se encontra em fase 

de análise. 

 

Produto Educacional Esperado 

Como parte integrante do processo de pesquisa, propõe-se o desenvolvimento 

de um curso de formação continuada de 40 horas à Secretaria Municipal de Educação 

(SME) e minicurso no X Seminário de Estudos e Pesquisas em Formação Profissional 

no campo da Educação Física e V Congresso Internacional de Formação de Professores 

na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás, em 

outubro de 2018. Compreenderia ainda a formulação de material didático acerca do 

objeto, incluindo os dados e as análises desenvolvidas e inferidas do processo de 

pesquisa. 

Tal processo terá como conteúdo a apresentação dos resultados do 

levantamento documental e descritivo e da análise da revisão bibliográfica, a discussão 

acerca dos conceitos de currículo integrado, cultura corporal, Escola de Tempo Integral, 

educação integral e jornada escolar ampliada, bem como a socialização de experiências 
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de ETIs pelo país. Como público-alvo preferencial, a pesquisa prevê os professores e 

servidores da educação da RMEG, que atuem ou tenham interesse nessa forma histórica 

de escola, e tem como objetivo a socialização do conhecimento produzido no intuito de 

aprimorar conteúdos e práticas escolares. 

 

Palavras-chave: Currículo Integrado. Educação Integral. Cultura Corporal 
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Introdução 

A pesquisa intitulada “As aulas de Artes Visuais na Educação Básica e o 

professor artista: limites e possibilidades contemporâneas” tem como objetivo saber se 

os professores de Artes Visuais estão cultivando os seus processos artísticos pessoais e 

singulares. A investigação se realizará no Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte 

/SEDUCE23 por meio de um curso de formação continuada. O produto educacional é o 

próprio curso que tem como parte importante a produção artística do ateliê/grupo focal 

de professores e a exposição itinerante nas escolas em que ensinam, sistematizando, por 

fim, um catálogo artístico-pedagógico em formato digital. 

A pesquisa tem por interesse investigar a qualidade das aulas de artes visuais, 

ministradas na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes de 

Goiás/SEDUCE, e verificar se os professores de Artes Visuais, responsáveis pela 

educação do olhar, pela alfabetização visual, pelo ensino de técnicas, pelo manuseio de 

materiais e instrumentos, entre tantas outras possibilidades artísticas, estão cultivando 

seus processos artísticos pessoais, visto que um professor/artista pode melhorar a 

qualidade das aulas, fazendo de seus estudantes sujeitos mais imaginativos, poéticos, 

críticos, criativos e transformadores da realidade em que vivem. 

As justificativas para a escolha desse tema são: a relevância para a educação 

das Artes Visuais na Educação Básica, especialmente na formação continuada de 

professores; outra justificativa se relaciona à experiência pessoal de professora-

formadora de professores que ministram Artes na Rede Estadual de Educação de Goiás, 
                                                           
23O Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte é uma instituição criada há dez anos pelo governo do 

Estado de Goiás; o grupo é composto por educadores/artistas que trabalham na rede estadual de educação 

na área de Arte em seus diferentes enfoques: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Para aprofundar 

ainda mais as práticas transformadoras, o Ciranda da Arte conta com o núcleo pedagógico e seus três 

principais eixos de atuação: formação continuada de professores, produções artísticas e pesquisas. Os 

professores da rede podem cultivar suas práticas artísticas e promover a formação estética dos estudantes 

e da comunidade em geral por meio de apresentações artísticas e [pelo] fomento de pesquisas científicas 

como instrumento de conscientização e reflexão sobre a arte, a escola e suas experiências pedagógicas.  
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especificamente com os professores da formação continuada oferecida pelo Centro de 

Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte/SEDUCE. Outro aspecto que justifica a pesquisa é 

verificar se os professores de Artes Visuais estão cultivando seus processos artísticos, o 

que diz respeito ao meu percurso criativo pessoal, pois sou uma arte-educadora que 

apresenta descontinuidades criativas.  

A fundamentação teórica está embasada em pesquisas, como a realizada pela 

professora Ana Angélica Albano, ainda nos anos 80, denominada O espaço do desenho: 

a educação do educador (2012), em que se investigou o desenho como linguagem, 

observando como as crianças que desenham expressam desejos, deixam marcas, 

constroem identidades culturais e, aos poucos, vão substituindo os desenhos de seus 

sonhos pelos da palavra escrita. Assim, a perda do desenho que se iniciou na infância é 

verificada nos adultos, nos professores de Artes Visuais, infelizmente. E, neste 

contexto, Albano afirma ser necessária a recuperação do ser poético em cada professor, 

pois é “impossível falar acerca de um processo que não se viveu” (2012, p. 80) ou que 

não se vive. 

A pesquisa Casas como museus: narrativas afetivas de professores de artes 

visuais (ASSIS, 2016), de Henrique Lima Assis, reflete inúmeras questões sobre a 

formação de professores de Artes Visuais e suas relações com os objetos que habitam 

suas casas. A tese foi composta pelas narrativas de três professoras de Jataí e Goiás, que 

abriram as portas de suas casas, de seus museus singulares, para contar os modos como 

se tornaram as professoras que são.  

Dentre as muitas histórias, uma em especial chama a atenção, por refletir 

diretamente sobre os processos criativos de professores de Arte. Uma das professoras 

entrevistadas, a Papel, guarda em sua casa o cordão umbilical de seu primogênito e uma 

casca de árvore recolhida na fazenda Veredas, para usá-los em alguma produção 

artística que nunca aconteceu. Ao relatar que nunca havia produzido com os materiais 

que guardara há anos, “porquanto seu tempo havia sido inteiramente tomado pela 

docência” (ASSIS, 2016, p. 159), Papel tocou na angústia de muitos professores de 

artes, qual seja: “a de não mais explorar materiais e possibilidades artísticas” (ASSIS, 

2016). 

Na pesquisa Em tornar visíveis práticas invisíveis de professoras de Arte 

(2011), a pesquisadora Rosvita Kolb Bernardes analisa como três ex-alunas do curso de 

licenciatura de Educação Artística da Escola Guignard da Universidade do Estado de 
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Minas Gerais, tornaram-se professoras de Arte, focando, sobretudo, na sua relação entre 

a prática artística e a prática docente. Para tornar visível o caminho percorrido de cada 

professora investigada, a pesquisadora recolheu dados das monografias da graduação e 

as narrativas de cada uma. Conectando esses dados e narrativas com os percursos 

artísticos, ela pode compreender como a arte se relacionou com a vida e as tornou 

professoras, estabelecendo o fazer da sala de aula e o processo de criação. Nesta 

reflexão, Bernardes (2011) afirma: 

 

 [...] olhar para a experiência artística da professora Amanda possibilitou, 

sim, ampliar o exercício de reflexão sobre o meu fazer docente e caminho 

artístico. E, ao falar de caminho artístico, reafirmamos o princípio segundo o 

qual é necessário que o professor de Arte tenha uma prática artística, para que 

tenha uma prática docente significativa. (BERNARDES, 2011. p.150). 

 

Além desses exemplos de investigações, que atravessam os processos criativos 

de professores de Artes Visuais, existem outros tantos que sinalizam a necessidade e 

relevância do tema/problema em investigação. 

 

Planejamento 

A pesquisa está em construção. A primeira etapa se concentrou na pesquisa 

bibliográfica, na leitura e fichamentos de estudos específicos. A segunda etapa se 

concentrou na criação e no planejamento de um curso de formação de professores, com 

o caráter de grupo focal para a pesquisa. A aplicabilidade do curso com o grupo focal 

está prevista para o segundo semestre deste ano. Nesta etapa, agregaram-se outras 

literaturas, as já selecionadas anteriormente. Autores como Albano (2012), Assis (2018) 

e Bernardes (2018) sustentam a metodologia. Thiollent (2004) embasará a metodologia 

de trabalho, por apresentar direcionamentos sobre ação intervencionista, na qual 

participarei da elaboração e aplicação da proposta artística e pedagógica do curso. 

Autores como Torre ((2008), Vale (2010) e Plaza & Tavares (1998) ajudarão 

no entendimento acerca de processos criativos e educação. Para motivar o debate sobre 

Arte-Educação, ensino das artes visuais e das culturas visuais, as autoras Barbosa 

(1978), Fusari e Ferraz (1992), Moreira (1997), dentre outros, ampliarão as reflexões. O 

curso pretende, no decorrer do processo, elencar diferentes autores e investigações, a 

fim de acrescentar elementos à pesquisa de todos os envolvidos, ou seja, da proponente 

e dos colaboradores. Procedimentos como plano, cronograma de execução, recursos 

materiais, avaliação, dentre outros inerentes ao curso, foram organizados. 
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O campo de aplicação do curso será o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da 

Arte e se intitula “Atelier de Artes Visuais – Pesquisas e poéticas docentes”. Foi 

elaborada ementa para que se esclareçam as principais características do curso. Cabe 

ressaltar que há uma normativa, um documento que orienta os cursos ministrados pela 

unidade. Esse documento, o biênio, tem como objetivos promover o estudo e a reflexão 

em torno de concepções e práticas pedagógicas em arte, subsidiar teórico-

metodologicamente as ações educativas em Arte, capacitar os professores da Secretaria 

de Educação que ministram Arte; e fomentar projetos e/ou planos de ensino nas 

unidades escolares, relacionando a teoria com a prática investigativa. Nesse sentido, é 

importante que o curso esteja de acordo com as orientações da coordenação da unidade 

formadora e as normas do Conselho Estadual de Educação. 

A divulgação do curso será por meio do site institucional do Ciranda da Arte e 

da SEDUCE. Os interessados em cursar se inscreverão na unidade formadora. O curso 

proporá quinze encontros semanais, com quatro horas de duração, sendo que vinte horas 

serão destinadas a estudos, apreciação artística e visitações a espaços artístico-culturais. 

As quarenta horas ficarão para a produção artística, ou seja, serão destinadas a 

momentos de diálogos no coletivo e criação artística, totalizando sessenta horas. Ao 

final do curso, os professores colaboradores da pesquisa receberão certificação, para a 

qual será exigida a média 8,0 (oito), obedecendo ao critério estabelecido na LDBEN, em 

relação a cursos presenciais. 

A formação continuada de professores é algo complexo de se realizar, pois há 

ainda muitos que se distanciaram dos estudos e optaram somente pela atuação docente. 

Compreendemos, desse modo, que certificar o professor é uma forma justa de 

contribuição e estímulo a sua profissionalização. 

 

Metodologia 

A pesquisa-ação é uma escolha que tem por interesse sustentar a investigação. 

Motivada por seus princípios e procedimentos metodológicos e de caráter interventivo e 

coletivo, a pesquisa-ação chama a atenção por se orientar “em função da resolução de 

problemas ou de objetivos de transformação” (THIOLLENT, 2004, p. 7) das realidades 

sociais em que estamos inseridos.  

A pesquisa, como já descrito, contará com encontros semanais, nos quais se 

estudarão textos referentes à bibliografia proposta e se realizará levantamento de dados 
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relativos ao percurso criativo de cada professor colaborador e produção artística. A 

coleta de dados será efetuada pela observação, por meio de entrevistas, do tipo informal 

e focal, concentrando-se nos diálogos tecidos nos momentos de produção artística, nas 

narrativas de vida, de trabalho pedagógico e da relação com as Artes Visuais. 

 

Resultados 

A aplicação da pesquisa com o curso e grupo focal se realizará no segundo 

semestre de 2018. Para tanto, espera-se que a pesquisa levante novas questões e novos 

olhares acerca do professor de Arte e o que o faz distanciar de sua produção artística. A 

pergunta orientadora da pesquisa (Professores estão cultivando os seus processos 

artísticos pessoais, singulares?) persiste e é importante, pois traz a oportunidade de 

refletir sobre as práticas. Entre os objetivos que se espera alcançar com o curso, ressalta-

se o interesse de o professor licenciado em Artes Visuais da Rede Estadual de Educação 

de Goiás seguir com sua formação profissional pedagógica e artística.  

 

Considerações sobre o Produto Educacional 

O “Produto Educacional” é o próprio curso “Atelier de Artes Visuais – 

Pesquisas e poéticas docentes”, tendo como parte importante a produção artística e a 

exposição dos trabalhos dos sujeitos, ou seja, dos professores colaboradores. Nesse 

sentido, está composto por duas dimensões: uma denominada de Processo e a outra de 

Produto. O processo diz respeito à formação do ateliê/grupo focal, em que estão 

acontecendo escutas, diálogos sobre os percursos criativos de cada professor-

colaborador e a instauração de processos artísticos livres. Como produto se entende as 

exposições itinerantes que ainda não ocorreram. É possível que aconteçam no segundo 

semestre de 2018. O interesse é que sejam nas escolas em que os professores-

colaboradores ensinam, seguidos da criação de um catálogo artístico-pedagógico em 

formato digital, fruto das ações resultantes e produzidas no ateliê/grupo focal.  

 

Palavras-chave: Educação Básica. Artes Visuais. Processos Artísticos. 
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Introdução 

O interesse por esta pesquisa surgiu, inicialmente, de aspectos que constituem 

minha trajetória de vida social e acadêmica, que guarda grande relação com o objeto de 

investigação, o Cerrado. Veio, ainda, da preocupação, enquanto professora da Educação 

Básica, com a forma como o tema vem sendo tratado no currículo da Rede Estadual de 

Goiás e a necessidade de discutir, no âmbito da escola, aspectos sociais e ambientais do 

Cerrado, de maneira que possa contribuir com a construção do conhecimento.  

Em oito anos, trabalhando como professora de Ensino Médio, pude perceber 

que o currículo dessa etapa de ensino apresenta os conteúdos sobre o Cerrado de forma 

muito genérica e restrita às disciplinas de Biologia e Geografia (GOIÁS, 2013, p. 

221/358). Surge, assim, a preocupação em abordar o assunto não só na perspectiva 

ambiental que é trazida pelo currículo de Biologia, mas também analisar aspectos 

sociais e culturais, uma vez que consideramos que o conhecimento a respeito do lugar 

onde vivemos é de fundamental importância para a aprendizagem.  

Esta pesquisa propõe, então, responder à seguinte pergunta: É possível que uma 

abordagem pedagógica que relacione a cultura e a biodiversidade do Cerrado possa 

contribuir para a aprendizagem crítica de alunos de Ensino Médio? 

 

Objetivo Geral 

Diante desta perspectiva, temos, como objetivo geral, analisar como uma 

sequência didática com elementos históricos, sociais, culturais e ambientais do Cerrado 

pode contribuir com a aprendizagem crítica de estudantes do Ensino Médio, no que diz 

respeito à sua identificação com o bioma e conservação ambiental. 

 

mailto:drosofilista@gmail.com
mailto:mibabel@gmail.com
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Objetivos Específicos 

 Identificar os condicionamentos históricos que contribuíram com a 

devastação do Cerrado;  

 Avaliar de que forma a história oral dos moradores de Orizona pode 

contribuir com a aprendizagem crítica, no que se refere à sua identidade e 

conservação do Cerrado;  

 Discutir a relevância de aulas em ambientes extraescolares para a 

construção do conhecimento;  

 Identificar como uma proposta pedagógica sobre cultura e biodiversidade 

do Cerrado pode contribuir para a aprendizagem sobre o Cerrado; 

 Avaliar a prática pedagógica utilizada na execução da sequência didática 

proposta, a partir da visão dos alunos.  

 

Fundamentação Teórica 

Uma pesquisa deve apresentar algo de novo e relevante sob o ponto de vista do 

conhecimento e, para isso, é importante identificar as lacunas que existem naquilo que 

já foi produzido sobre o assunto de interesse e identificar se a pesquisa trará essas 

contribuições (LUNA, 2011). Dessa forma, fizemos um levantamento a partir dos sites 

acadêmicos: Banco de Teses e Dissertações da CAPES, Scielo e Google Acadêmico, e 

concluímos que a nossa proposta é relevante, tanto socialmente quanto acadêmica e 

cientificamente. 

Diante da realidade do currículo, a alternativa é buscar meios para a efetivação 

de um currículo diferenciado, e, conforme mostram diversas pesquisas, os recursos 

didáticos mais utilizados na prática pedagógica são a lousa e o livro didático (FRISON 

et al., 2009; SILVA, 2012; TEODORO, COSTA e ALMEIDA, 2015). Embora 

utilizemos o livro didático nas aulas de Biologia, sempre nos incomodou a abordagem 

dos livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) sobre o Cerrado, e por isso, 

a estratégia era buscar em outras fontes (internet, textos, vídeos, documentários) leituras 

que considerassem as riquezas naturais e culturais do bioma. Percorrendo esse caminho, 

fomos construindo nossa prática pedagógica e o objeto de pesquisa.  

Temos claro que conhecer o mundo no qual vivemos e interagir com ele para 

mudar a realidade é algo que precisa ser enfrentado. Assim, apresentamos como 

preocupação a realidade do segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado. Uma região que 



 
 

159 
 

já perdeu quase a metade da sua cobertura vegetal (46%) e onde ainda se justifica seu 

desmatamento como necessário para o crescimento do agronegócio, colocando em risco 

o futuro de inúmeras espécies animais e vegetais, muitas delas endêmicas e que sequer 

são conhecidas ou identificadas (STRASSBURG et al., 2017). 

Toda a ocupação que se deu no Cerrado a partir da década de 60, com as 

políticas de incentivo dos governos com a chamada “Marcha para o Oeste”, culminou 

não somente no crescimento da agropecuária extensiva e consequente degradação 

ambiental, como também nas interferências sociais, na medida em que houve 

mecanização da mão de obra, chegada de pessoas de outras regiões, êxodo rural e 

consequente aumento da população urbana, o que acabou por interferir nos aspectos 

culturais da região (BORGES, 2013). 

Diante desse quadro, a finalidade deste trabalho é trazer essas questões no 

âmbito do Ensino, por meio de uma sequência didática, e verificar os resultados dessa 

intervenção.  

Paulo Freire defende que o professor precisa se assumir como pesquisador, 

porque “faz parte da prática docente, a indagação, a busca, a pesquisa” (FREIRE, 1996, 

p. 14). Diante disso, um dos desafios do professor é romper com o que o autor chama de 

“educação bancária”. Para ele, esse modelo de educação trata os conteúdos de forma 

completamente desvinculada da realidade, uma vez que o professor simplesmente narra 

a matéria de forma dissertativa, o objeto de narração é estático e não tem nenhuma 

relação com a vida dos educandos. Os alunos, por sua vez, são pacíficos e apáticos, e o 

autor afirma que, dessa maneira, “a educação se torna um ato de depositar, em que os 

educandos são os depositários e o educador, o depositante.” (FREIRE, 2016, p. 80). 

Quando Freire (2016) fala da educação autêntica, aquela se faz de “A” 

(professor) com “B” (educando), mediados pelo mundo, e insiste na tomada de 

consciência do cidadão, ele nos inspira a trabalhar com projetos que nos coloquem 

frente a frente com os problemas da nossa sociedade. Ele nos convida à reflexão quando 

nos apresenta o/a homem/mulher como diferente do animal, por ser capaz de separar-se 

da sua atividade. Isso significa que o ser humano é capaz de agir sobre o meio e 

transformá-lo, e o classifica como “corpo consciente” capaz de agir sobre o que chama 

de “situações-limites” que, à primeira vista, parecem paralisar, mas a capacidade de 

reflexão humana cria condições de ação e mudança.  
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Trazendo essa prerrogativa para a nossa realidade, sem dúvida a questão 

ambiental e cultural são aspectos que precisam ser problematizados na nossa prática 

educacional, e é claro que o campo de atuação e discussão nesse sentido é muito amplo 

e, em se tratando da região Centro-Oeste, o Cerrado é um tema que aparece como 

preocupação e, à primeira vista, como situação-limite. Daí a intenção de desenvolver 

um projeto que investigue a cultura do “povo cerradeiro” e a diversidade ambiental do 

bioma.  

 

Metodologia 

Demo (2003) defende que a base da educação escolar é a pesquisa, mais 

importante do que fatores como aula, ambiente de socialização, espaço físico ou relação 

professor-aluno. Coloca, ainda, a necessidade de tornar o aluno parceiro do trabalho e 

não objeto de trabalho. Assim, apresentamos, a seguir, nossos parceiros de trabalho. 

A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Maria Benedita Velozo, em 

Orizona, Goiás. Os participantes da pesquisa são 77 alunos do 2.º ano do Ensino Médio, 

com idades entre 15 e 19 anos, sendo que a maioria (49,3%) tem 16 anos. Desse total, 

apenas 18 exercem algum tipo de atividade remunerada, sendo que a maioria deles 

trabalha entre 6 e 8 horas e, segundo afirmam, para custear as próprias despesas.  

A intervenção pedagógica se deu no final de 2017 e, entre as atividades de 

intervenção, foram ministradas três palestras sobre o tema Cerrado e uma visita ao 

Memorial do Cerrado. Foram realizadas entrevistas, pelos estudantes, com moradores 

do município de Orizona há mais de 40 anos, sobre a percepção deles em relação à 

cultura e ao meio ambiente local. Os estudantes montaram, ainda, banners com os 

resultados da entrevista, e fizeram apresentações em vídeo sobre conservação do 

Cerrado. No início de 2018, esses alunos realizaram o plantio de mudas de plantas 

nativas do Cerrado numa área do Colégio Estadual Maria Benedita Velozo.  

Para investigar os resultados da intervenção, foram aplicados questionários aos 

alunos, além de entrevista através de grupos focais.  

 

Abordagem metodológica 

Como recurso metodológico, utilizamos a observação participante, já que a 

escola onde a pesquisa foi desenvolvida é a escola onde atuo como professora de 
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Biologia, havendo, portanto, o envolvimento total em todo o processo de investigação e 

coleta de dados. Sobre o termo “observação participante”, Angrosino (2009) coloca:  

 

O termo é uma combinação do papel do pesquisador (participante de algum 

modo) com uma técnica real de coleta de dados (observação). Os 

pesquisadores podem usar, naturalmente, outras técnicas de coletas de dados 

(levantamentos estatísticos, pesquisa em arquivo, entrevistas) ao mesmo 

tempo em que são participantes na comunidade em estudo, mas supõe-se que, 

mesmo enquanto fazem essas outras coisas, eles continuam sendo 

observadores cuidadosos das pessoas e dos eventos ao seu redor 

(ANGROSINO, 2009, p. 77). 

 

Para coleta e análise de dados, utilizamos métodos mistos, o chamado método 

quali-quantitativo, com predominância na análise qualitativa.  

Conforme Bogdan e Biklen (1994), na pesquisa qualitativa, o pesquisador 

precisa se inserir no universo dos participantes, conhecê-los bem e ganhar a confiança 

deles, além de fazer registros sistemáticos de tudo o que observa. A pesquisa qualitativa 

se preocupa com o processo social que está sendo analisado, tem caráter interpretativo 

da realidade. Já a pesquisa quantitativa preocupa-se com a objetividade, recorrendo a 

dados matemáticos para descrever as causas de um fenômeno e as relações entre as 

variáveis (FONSECA, 2002, p. 20).  

Para Gatti (2004, p. 13), “os métodos mistos podem enriquecer a compreensão 

de eventos, fatos e processos”. Esta é nossa intenção ao optar por essa metodologia.  

 

Resultados Preliminares 

As observações e intervenções pedagógicas ocorreram no ano de 2017 e início 

de 2018. Estamos em fase de análise e discussão dos resultados, porém, as análises 

preliminares apontam que houve, de fato, aprendizagem crítica por parte dos 

participantes da pesquisa, uma vez que se mostraram engajados em todo o processo e 

também demonstraram isso nas entrevistas dos grupos. 

 

Produto educacional 

Como produto educacional, teremos a própria sequência didática, além da 

submissão, para publicação, de artigos oriundos da dissertação.  
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Considerações Finais 

Uma pesquisa que observe a aprendizagem dos alunos é um desafio para o/a 

professor/a pesquisador/a. No caminho que percorremos até aqui, lançamos mão de 

estratégias didáticas com vistas a compreender a forma como podem contribuir para a 

aprendizagem crítica dos alunos e, ainda mais, entender os condicionamentos históricos 

e sociais que influenciam o contexto da nossa investigação.  

Embora a pesquisa esteja em fase de análise de resultados, observamos que as 

análises bibliográficas sobre pensadores que estudam a educação, o ensino, a 

aprendizagem, além das pesquisas sobre o Cerrado, são fundamentais para a construção 

do conhecimento e a formação de conceitos. A partir dos resultados preliminares, 

podemos verificar que os objetivos estão sendo alcançados, e isso confirma a nossa 

crença de que o ensino e a pesquisa estão interligados e de que é importante que se 

explore essa relação na busca pelo conhecimento.  

 

Palavras-chave: Cultura do Cerrado. Ensino/pesquisa sobre o Cerrado. Ensino em 

ambientes extraescolares. 

 

Referências  

ANGROSINO, M. Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em Educação. Uma 

introdução à teoria e aos métodos. Tradução de M. J. Alvarez, S. B. Santos e T. M. 

Baptista. Porto: Porto Editora, 1994. 

BORGES, R. E. Modernização, agroindústrias e transformação do espaço no 

Sudoeste de Goiás: da criação de gado aos complexos agroindustriais de soja e 

de carnes. Ateliê Geográfico, v. 7, n. 2, Goiânia, 2013. p.139-163. Disponível 

em: <https://www.revistas.ufg.br/atelie/article/view/17287/15096>. Acesso 

em: 14 jul. 2017.  

DEMO, P. Educar pela pesquisa. 6. ed. Campinas: Autores Associados, 2003. 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002.  

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 62. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016.  

FRISON, M. D. et. al. Livro didático como instrumento de apoio para 

construção de propostas de ensino de Ciências Naturais. Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação e Ciências. Florianópolis, 2009. Disponível em: 



 
 

163 
 

<http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/425.pdf> Acesso em: 18 de 

set. 2017.  

GATTI, B. A. Estudos quantitativos em educação. Educação e Pesquisa ,  

São Paulo, v.30, n.1, p. 11 -30, jan./abr. 2004. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/ep/v30n1/a02v30n1.pdf> Acess o em: 20 

mai.  2018.  

GOIÁS. Secretaria de Estado da Educação. Currículo referência da Rede Estadual de 

Educação de Goiás: versão experimental. Goiânia: SEDUCE, 2013. 

LUNA, S. V. de. Planejamento de Pesquisa: uma introdução. 2. ed. São Paulo: EDUC, 

2011.  

SILVA, M. A. Diagnóstico do ensino de Biologia em escolas públicas de 

Ilhéus e Itabuna, Bahia-Brasil . X Jornadas Nacionales V Congreso 

Internacional de Enseñanza de la Biología.  Córdoba, 2012. Disponível 

em: 

<http://congresosadbia.com/ocs/index.php/adbia201 2/adbia2012/paper/vi

ewFile/404/131> Acesso em:18 set.  2017.  

STRASSBURG, B. B. N. et al. Moment of truth for the Cerrado hotspot. 

Nature Ecology e Evolution , v.1, n. 99. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: 

<http://www.academia.edu/32161404/Moment_of_truth_for_the_Cerrado_hots

pot> Acesso em: 13 jul. 2017.  

THEODORO, F. C. M.; COSTA, J. B. de S.; ALMEIDA, L. M. 

Modalidades e recursos didáticos mais utilizados no ensino de Ciências e 

Biologia. Estação Científ ica (UNIFAP) .  Macapá, v. 5, n. 1, p. 127 -139, 

jan./jun. 2015. Disponível em: 

<https://periodicos.unifap.br/index.php/estacao/art icle/view/1724/flaviav

5n1.pdf> Acesso em: 18 set . 2017.  

 

 



 
 

164 
 

O PROCESSO DE LEITURA DE ITENS DO ENEM: A FORMAÇÃO 

DO LEITOR NO ENSINO MÉDIO 
 

Ângela Rafael de Sousa Silva. (Orientanda – PPGEEB-CEPAE/ UFG) 

guara.arss@gmail.com 

 

Elisandra Filetti Moura (Orientadora – PPGEEB-CEPAE/ UFG) 

elisandra.filetti@yahoo.com.br 

 

Justificativa 

Desde a década de 80, busca-se implantar no Brasil um sistema de avaliação 

em grande escala. O primeiro ENEM foi realizado em 1998, tendo como principal 

objetivo avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas brasileiras e propor 

políticas públicas para a mudança do quadro diagnosticado. Contudo, como era 

facultativo e não tinha relevância direta para a vida dos estudantes, as adesões foram 

pequenas. Isso começou a mudar a partir de 2008, quando passaram a empregá-lo como 

forma de ingresso, ainda que parcial, ao ensino superior. Nesse período, a avaliação 

passa por várias adequações para substituir os vestibulares da maioria das universidades 

federais do país, o que ocorreu gradativamente. 

O Exame, atualmente, é usado para que os estudantes possam pleitear 

benefícios financeiros para acesso ao ensino superior, como o Programa Universidade 

para Todos (PROUNI), que concede bolsa de estudo em instituições de ensino superior 

privadas, e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que financia as mensalidades 

em instituições privadas de ensino superior. Essas possibilidades de ingressar no ensino 

superior impactam a qualidade do ensino ministrado no ensino médio, porque faz com 

que a sociedade em geral e a acadêmica passem a pesquisar e refletir sobre as 

implicações teórico-metodológicas, educacionais e sociais do ENEM. 

O viés traçado por esta pesquisa refere-se à influência do exame nas práticas de 

ensino e aprendizagem, principalmente na formação de leitores, pois o ensino médio é a 

fase final de escolaridade de muitos jovens, que deverão tornar-se leitores eficientes 

conforme as demandas sociais da sociedade da tecnologia. 

O objeto de estudo são os itens relativos à leitura de textos das tipologias 

expositivas e argumentativas do ENEM 2016, observando como a capacidade leitora 

dos estudantes do Ensino Médio de uma escola estadual de Goiás interfere no 

desempenho desses alunos nas diversas áreas de conhecimento. Considerando essa 

situação, surgem algumas inquietações: como o Currículo de Referência de Língua 
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Portuguesa, proposto pela rede estadual de ensino e a matriz de competências e 

habilidades para a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias apresentam 

orientações para que os estudantes do Ensino Médio desenvolvam sua capacidade 

leitora?  

Não há como questionar a influência do Exame Nacional na organização do 

ensino médio, nem sua relevância como política pública de acesso ao ensino superior. O 

que se pretende com essa pesquisa é conhecer melhor como se estabelece o processo de 

leitura e compreensão textual dos estudantes concluintes do ensino médio e, 

principalmente, pretende-se elaborar e testar uma proposta de ensino de leitura, 

pensando não apenas em prepará-los para a prova, mas principalmente para situações 

cotidianas que exijam cada vez mais níveis complexos de reflexão, para se compreender 

os diversos discursos que circulam socialmente, conforme autores como Bakthin (1988) 

e Marcuschi (2008) 

Para mudar a realidade dos baixos índices de desempenho no ENEM, bem 

como os níveis inadequados de capacidade de leitura comum entre os jovens, é 

necessário trabalho reflexivo constante sobre as orientações dos documentos oficiais 

que regulamentam e orientam o ensino, visando analisar e compreender o que se espera 

desses estudantes, para dessa forma elaborar estratégias de ensino que atendam de 

maneira particularizada cada estudante, considerando suas capacidades cognitivas, 

linguísticas e sociais. Ou seja, deve-se investir no processo de ensino em busca de 

estratégias de leitura e compreensão de textos dos diversos gêneros; recorrendo a 

situações o mais próximas possíveis do uso de cada gênero textual, sem desconfigurá-

los, sem transformá-los em conteúdos escolares sem relevância social. 

 

Objetivos 

Objetivos gerais  

Analisar itens relativos à leitura na prova de Língua Portuguesa do Exame 

Nacional de Ensino Médio (ENEM) de 2016, contrapondo-os à matriz de referência de 

competências e habilidades do ENEM e ao Currículo de Referência da rede estadual de 

educação de Goiás para verificar quais conteúdos ou competências são comuns ou 

divergentes em ambos quando referem-se à formação de leitores proficientes. O 

objetivo é contribuir com os estudos da área de ensino, ampliando a compreensão sobre 

a prova de Língua Portuguesa do ENEM e as influências dele no Currículo de 
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Referência goiano, propondo e executando sequências didáticas por meio de atividades 

de leitura de textos que compõem a avaliação. Espera-se com isso contribuir com a 

formação de leitores mais eficientes tanto em situações cotidianas quanto acadêmicas. 

 

Objetivos específicos 

- Analisar a abordagem de leitura proposta no Currículo de Referência da 

SEDUCE – Goiás e a matriz de competências e habilidades do ENEM; 

- Compreender a fundamentação teórico-metodológica empregada na 

elaboração dos itens de “leitura do ENEM”, a fim de elaborar estratégias de 

ensino;  

- Destacar concepções teóricas comuns ou divergentes entre as concepções de 

língua, gramática e de leitura apresentadas no Currículo de Referência da 

SEDUCE – Goiás em relação à matriz de competências e habilidades do 

ENEM; 

-Analisar a capacidade de leitura dos alunos da escola-campo diante de itens do 

Enem; 

- Elaborar e testar estratégias metodológicas para ampliar a capacidade leitora 

dos estudantes, possibilitando a construção do conhecimento de forma 

processual, durante o terceiro ano do Ensino Médio;  

- Propor atividades de leitura que envolvam habilidades cognitivas de 

reconhecer, recorrer, relacionar e reconhecer” relativas à leitura e à 

compreensão textual, visando atender às exigências de formação do cidadão do 

século XXI como propõe a matriz de referência ENEM; 

- Colaborar, mediante intervenção na sala de aula e mediante o produto 

educacional, para o desempenho adequado nas avaliações externas dos alunos 

do estado de Goiás, como o ENEM. 

 

Fundamentação teórica  

Esta pesquisa utilizará teóricos como Vasconcelos (2005), Sacristán (1998) e 

Afonso (2009), que pesquisam as várias implicações da avaliação sobre os sujeitos 

envolvidos no ensino, observando não apenas o estudante ou considerando a avaliação 

como um produto acabado, mas como um processo que deve ser elaborado e 

reelaborado constantemente por toda a comunidade escolar. Freitas (1995) analisa 
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criticamente a didática, articulando-a ao trabalho pedagógico, investigando a dicotomia 

avaliação/objetivos para compreender a pratica pedagógica atual em diferentes níveis e 

escalas. Também retornaremos aos conceitos e estudos realizados por Sacristán (1998) 

sobre currículo, em suas diversas possibilidades: 

 

currículo planejado para professores e alunos (modelos de materiais ou guias 

como o Currículo de referência da rede estadual de educação de Goiás; 

currículo organizado no contexto escolar refere-se a questões organizativas; 

currículo em ação relativo à reelaboração na práticas, transforma 

pensamentos em atividades acadêmicas; currículo avaliado refere-se a 

práticas de controle interna ou currículo prescrito relativo às decisões 

políticas e administrativas. (SACRISTÁN, 1998, p. 139). 

 

E não apenas como uma lista de conteúdos que deverão ser ministrados durante 

o ano letivo. 

Bakhtin (1988) nos fornece o embasamento teórico sobre as questões relativas 

aos gêneros textuais ou discursivos, pois o ENEM não apresenta uma visão 

estruturalista da língua, descontextualizada da gramática, mas busca perceber se o 

estudante, durante sua escolaridade básica, conseguiu desenvolver competências 

mínimas de compreensão da realidade linguística e social que o cerca. 

Solé (1998) e Kleiman (2011) oferecem subsídios para refletir sobre a leitura 

como um processo complexo que exige estratégias bem definidas sobre o que, por que e 

como se deseja ensinar nas aulas de leitura, sempre valorizando os conhecimentos 

prévios sobre os vários temas que os estudantes trazem de suas vidas cotidianas 

buscando ampliá-los de forma espiralada e constante. Segundo, essas autoras o leitor é 

sujeito ativo no processo de produção da leitura, no qual emprega os vários saberes 

elaborados em diferentes contextos, não apenas os saberes escolares. 

Assim, alguns estudiosos da linguagem serão utilizados como referência para 

discutir a língua como interação social e produto construído e influenciado pelo espaço 

e tempo nos quais são constituídos os sujeitos. São eles Antunes (2007), Dolz (1996), 

Geraldi (1993), Koch (1998), Marcuschi (2008), Neves (1997, 2010), e Koch e Elias 

(2015) entre outros autores.  

 

Metodologia 

Como metodologia, será empregada a pesquisa bibliográfica, num primeiro 

momento, a partir da qual se busca subsídios teóricos nos documentos oficiais que 

regulamentam o ENEM e em estudiosos que pesquisam as questões relativas a 
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avaliações em grande escala, currículo escolar e formação de leitor, para que seja 

possível analisar as questões sobre leitura da prova de 2016, contrapondo-as ao 

Currículo de Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, para verificar o 

quanto a matriz de referência do ENEM influencia as orientações metodológicas de 

formação de leitores. 

Os dados serão obtidos por meio da investigação baseada no levantamento 

bibliográfico de documentos oficiais e na análise da prova de Língua Portuguesa – itens 

sobre leitura da edição de 2016, comparando-os à matriz de referência do ENEM e o 

Currículo de Referência da SEDUCE/GO. 

Será realizada uma pesquisa-ação em uma escola estadual de Aparecida de 

Goiânia, utilizando questionário com questões para conhecer como os jovens 

concluintes do Ensino Médio dessa escola concebem o ENEM, se eles já têm, por 

exemplo, consciência da importância dele para a continuidade de seus estudos. Em um 

segundo momento, serão ministradas aulas de leitura e interpretação dos textos da prova 

de 2016, empregando metodologia das sequências didáticas para apresentar estratégias 

de leitura, visando tornar esses jovens leitores mais competentes.  

Esse tipo de estudo possibilita empregar diferentes fontes de informação, sendo 

assim será utilizado um questionário aberto no início da pesquisa para diagnosticar as 

concepções dos estudantes sobre leitura e políticas públicas oportunizadas pelo ENEM e 

após ministrar as aulas sobre as questões de leitura de textos informativos do ENEM 

2016 empregando sequencias didáticas o mesmo questionário será aplicado novamente. 

Dessa forma, os conhecimentos dos colaboradores serão testados e analisadas, pois as 

estratégias de ensino devem ser repensadas e reelaboradas conforme são aplicadas e 

aceitas com produtivas ou não. Consequentemente, observa e descreve os fatos 

presentes numa situação social, a partir de diferentes perspectivas, pois os sujeitos são 

impares conforme suas histórias de vida. Logo emprega-se a linguagem adequada a 

pesquisa ação. 

Pretende-se avaliar, por meio de sequências didáticas, a partir das questões 

propostas pelo Enem, como os estudantes acessam os sentidos das questões avaliativas 

aplicadas, num primeiro momento. Posteriormente, pretende-se aplicar uma série de 

sequências didáticas em dez textos utilizados na avaliação do ENEM 2016; analisando 

gêneros textuais variados pertencentes as tipologias informativa e expositiva nos quais 

predominam a função denotativa da linguagem observando as relações lógicas: premissa 
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e conclusão; problema e solução; tese e evidencia; causa e efeito; analogia, comparação 

e definição. De modo a conduzir a reflexão dos alunos sobre as questões, observando se 

essa intervenção contribuirá ou não para que os alunos compreendam as questões de 

maneira mais efetiva. Essas sequências didáticas constituirão o produto educacional, 

fruto da dissertação, cuja constituição envolverá estudantes voluntários concluintes do 

ensino médio, e será disponibilizado na internet. 

 

Resultados esperados 

Visando modificar a realidade do analfabetismo funcional constatado no 

ENEM pelo baixo desempenho dos estudantes, é fundamental uma reflexão mais 

aprofundada das questões ou das orientações teóricas e práticas sobre o processo de 

ensino de leitura, conforme documentos oficiais, como o PCN, as Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), a matriz de competências e 

habilidades do ENEM e matriz curricular da rede estadual de ensino de Goiás, visando 

ampliar a competência leitora dos estudantes de forma processual e consistente durante 

o Ensino Médio. 

A pesquisa encontra-se em andamento, tendo sido realizada apenas leituras do 

referencial bibliográfico e algumas observações assistemáticas do comportamento dos 

estudantes durante as aulas de leitura de alguns textos, segundo as quais observou-se 

que alguns estudantes apresentam dificuldades em empregar os diferentes níveis de 

conhecimentos prévios como: conhecimentos de mundo saberes variados elaborados na 

escola e fora dela; conhecimentos linguísticos que referem-se aos conhecimentos de uso 

da língua em situação real e conhecimentos textuais relativos ao conjunto de noções e 

conceitos sobre o texto, segundo Kleiman (2011). Desse modo, os estudantes 

geralmente elaboram leituras superficiais e limitadas dos textos propostos.   

Uma vez que ao ativar os conhecimentos prévios muda-se a compreensão, 

porque busca-se na memória os conhecimentos necessários para tecer os sentidos do 

texto, considerando as pistas apresentadas pelo autor do texto, elaborando as inferências 

necessárias para relacionar diferentes partes do texto construindo o sentido global dele. 

Com o desenvolvimento da pesquisa espera-se mostrar aos estudantes que 

“leitura é um ato social, entre dois sujeitos – leitor e autor que interagem entre si, 

obedecendo objetivos e necessidades socialmente determinados”, conforme Kleiman 
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(2011), ou seja, mostrar que leitura é uma atividade dinâmica e fundamental para o 

exercício da cidadania que deve partir de uma necessidade real para se chegar a algum 

objetivo, logo deve-se buscar estratégias de leitura, e não apenas uma atividade 

mecânica para resolução de atividades escolares, mas um meio para aquisição e 

divulgação de conhecimentos desenvolvidos socialmente, na escola e fora dela.  

Também emprega-se a concepção de texto de Koch e Elias (2015) como lugar 

de interação entre sujeitos sociais e elaborado dialogicamente. Assim, leitura é 

compreendida como atividade interativa de produção de sentidos, na qual o leitor 

constrói os sentidos do texto, empregando várias estratégias como seleção, antecipação, 

inferência e verificação. As autoras também ressaltam a importância de elementos como 

contexto, co-texto, intertextualidade e gênero textual no processo de construção de 

sentidos durante o ato de ler. 

Contudo, deve-se observar a orientação de Antunes (2007) de que “ o objetivo 

amplo da escola não é preparar estudantes para vestibular ou concursos”. Portanto, o 

que se esperaria desse projeto é conhecer e descrever os elementos mencionados no 

edital, como competências e habilidades, relacionando-as com os conteúdos estudados 

em sala de aula e, principalmente, ampliar habilidades de leitura dos concluintes do 

ensino médio, porque não é necessária uma avaliação externa para constatar que a 

escola não está cumprindo sua função social de formar leitores proficientes, conforme 

exigência da sociedade atual. 

Assim, a escola dever conhecer o perfil de concluintes de ensino médio 

esperado pela sociedade, para a partir desenvolver as competências e as habilidades da 

matriz do ENEM e Currículo de Referência da SEDUCE e propor projetos 

contextualizados de uso da linguagem socialmente situada, visando dar condições para 

que os estudantes elaborem sentido para os estudos. 

 

Palavras-Chave: Ensino. Avaliação. Leitura. Funcionalismo. 
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Introdução 

A experiência docente, ação reflexiva e consciente do professor, vai além da 

apresentação formal de conteúdos escolares, já sua abrangência e temporalidade 

transcendem o momento de aula. Esse é o motor do presente trabalho cuja origem está 

nas vivências (sensoriais) de um professor de matemática que atua na escola de ensino 

básico; suas reflexões acerca da relação entre sua didática e as dificuldades apresentadas 

pelos seus alunos até a conscientização da necessidade de preencher de significados e 

valores algumas lacunas percebidas em sua ação profissional. 

O primeiro autor, professor de matemática em escolas de Ensino Básico 

notadamente tem pautado suas aulas em métodos tradicionais de ensino, em que os 

alunos já recebem os conceitos prontos. Ele tem observado em suas aulas alunos pouco 

motivados a descobrir a beleza do saber matemático, visto que eles veem os conteúdos 

escolares de matemática avessos às suas necessidades, não sendo raras perguntas como 

“para que servirá isso em minha vida?”. A busca por uma ressignificação profissional 

capaz de ampliar a experiência docente por meio da apreensão de novos saberes e 

práticas pedagógicas trouxe este professor para o Programa de Pós-graduação em 

Ensino na Educação Básica do Centro de Estudos e Pesquisa Aplicada à Educação da 

Universidade Federal de Goiás. É essa a inquietação que o move: ressignificar sua 

prática por meio da pesquisa.  

Essa premissa é compartilhada pelo co-autor da pesquisa que, em seus estudos 

sobre a prática docente, verificou que  

 

há uma inquietação por parte dos professores com: as dificuldades 

apresentadas pelos estudantes em matemática, a falta de autonomia em seu 

processo de estudo pedagógico, a cultura ainda muito comum entre eles de 

estudarem para fazer as provas, aproveitando pouco os momentos em aula, a 

concepção de que fazer matemática é para poucos (é para os matemáticos!), a 

pouca compreensão e a falta de argumentação em matemática, entre outras 

(GONÇALVES JÚNIOR, 2017, p.195) 
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Os questionamentos dos alunos acerca da aplicabilidade dos conteúdos 

escolares aos contextos sociais remetem a uma matemática distante de suas 

compreensões. Para os alunos, a matemática é como um corpo científico cercado de 

regras e procedimentos desenvolvidos por gênios do passado. Concomitantemente à 

experiência docente, dada a especificidade da práxis, a experiência matemática, presente 

nos mais diversos contextos, situações e saberes humanos, deve associar-se aos 

percursos didáticos apresentados no trabalho de modo a preencher suas próprias 

lacunas.  

Este saber observado em livros, computadores, máquinas de calcular é uma 

criação humana chamada Matemática, cuja existência é capaz de conectar homem e 

mundo (DAVIS, 1989, p.33). De acordo com Burton (2001 apud Ponte, 2001, p.18), 

“aprender Matemática poderá ser, assim, uma atividade semelhante a investigar, [que 

abre] novas formas de ver o mundo, reconhecendo que a forma mais importante de 

aprender é a que nos permite ver algo de modo diferente”. Propor aos estudantes que 

aprendam matemática por meio da investigação infere que eles irão trilhar caminhos 

semelhantes aos que um matemático percorre: inquietação, pesquisa, modelagem, 

discussão, aporte teórico, formalismo... e isso poderá trazer maior significância à 

matemática ensinada na escola.  

Mas para que essa mudança seja percebida, o processo de apreensão do 

conhecimento precisa ser revisto de modo a respeitar o papel dos objetos do 

conhecimento e dos sujeitos que com eles interagem. Ao refletir sobre suas 

experiências, docente e matemática, os pesquisadores sentiram-se impelidos a 

compartilhar, por meio de narrativas, os movimentos das ideias matemáticas entre os 

sujeitos envolvidos no processo de escolarização de modo a tornar suas ideias 

compreensíveis aos seus pares. 

 

O Problema da Pesquisa 

Pode-se destacar a problemática do trabalho de pesquisa a partir do 

entendimento de que: (i) os conteúdos de SN são relevantes no atual desenvolvimento 

da sociedade; (ii) este saber matemático necessita de uma apresentação sistemática no 

corpo de conteúdos conceituais curriculares das escolas e sistemas de ensino; (iii) os 

métodos tradicionais de ensino pouco contribuem para superar o desinteresse dos alunos 

pelos conteúdos escolares. Formula-se o questionamento elementar que conduz ao 
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método de ensino. Perscruta-se um aporte didático-metodológico capaz de romper com 

o desinteresse e passividade dos estudantes nas aulas de matemática. Ou ainda, como 

sugere Gonçalves Júnior (2017), “como melhorar nossas aulas de matemática?” 

 

Objetivos 

Diante da inquietação que instiga os autores, o trabalho de pesquisa busca 

compreender se a construção do conceito de Sequência Numérica (SN), a partir da 

identificação de padrões aditivos e multiplicativos e suas regularidades, em uma 

perspectiva de Educação Matemática Crítica, contextualizada em Cenários de 

Investigação favorece o desenvolvimento de competências, o uso de raciocínio lógico 

posicional e variacional e aplicabilidade desse saber matemático em situações reais do 

dia a dia por estudantes do 7º ano do ensino fundamental. 

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral que se constituirá na ação primária da investigação é: 

examinar a apreensão dos saberes relativos às SN, numa perspectiva mediadora da 

Educação Matemática Crítica. A preocupação acerca da mediação docente entre o 

estudante e o conhecimento da SN e entre os pares (estudante/estudante) com o 

conhecimento da SN na perspectiva citada infere que o processo ensino-aprendizagem 

ocorra fundamentado em uma proposta que incite os alunos a conhecer, compreender e 

executar o processo de produção do conhecimento matemático.  

 

Objeto de Estudo 

O objeto de estudo fica caracterizado como o aprendizado de SN em Cenários 

de Investigação construídos por um grupo de estudantes do 7º Ano do Ensino Básico de 

modo que eles consigam estabelecer modelos matemáticos aditivos e multiplicativos 

por meio de observação, discussão, registro e uso de linguagem matemática. 

Neste contexto, entende-se que: 

 
Um cenário para investigação é aquele que convida os alunos a formular 

questões e a procurar explicações. O convite é simbolizado por seus “Sim, o 

que acontece se...?”. Dessa forma os alunos se envolvem no processo de 

exploração e explicação. O “Por que isto?” do professor representa um 

desafio, e os “Sim, por que isto...? dos alunos indicam que eles estão 

encarando o desafio e estão em busca de explicações, o cenário de 

investigação passa a constituir um novo ambiente de aprendizagem. No 

cenário de investigação os alunos são responsáveis pelo processo 

(SKOVSMOSE, 2007, p. 21). 
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Objetivos Específicos 

Constituem-se objetivos específicos da pesquisa: (i) transitar entre os vários 

Cenários de Investigação propostos por Ole Skovsmose até que a aplicabilidade do 

conhecimento seja identificada e acionada em uma situação real; (ii) aprimorar a prática 

docente pela ação investigativa/reflexiva valendo-se de uma proposta de ensino baseada 

na Educação Matemática Crítica. 

 

Fundamentação teórica 

Entre as muitas aproximações teórico-metodológicos possíveis na Educação 

Matemática, a proposta de resolver problemas dentro de Cenários de Investigação, 

conforme propõe o teórico Ole Skovsmose, pareceu a mais adequada para o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa. 

O paradigma epistemológico da Educação Matemática Crítica (EMC), 

conforme preconiza Skovsmose propõe uma construção do saber pela ação 

emancipatória do sujeito, valorizando suas potencialidades, tendo apreço pelo 

desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico e da capacidade de resolver 

problemas. O desenvolvimento de um letramento matemático enquanto capacidade de 

interagir e agir em situações sociais e políticas estruturadas pela Matemática é o 

objetivo central da EMC. 

A escolha da EMC objetiva garantir a realização de estudos e pesquisas que 

contribuam para que as aulas não se resumam a expor os alunos ao formalismo 

matemático e à dependência dogmática da figura do professor enquanto dono do saber, 

mas que estes desenvolvam o apreço pela investigação e a construção de uma rede de 

interação colaborativa e solidária entre os atores envolvidos. 

 

Metodologia 

A pesquisa será realizada através do recurso metodológico da pesquisa 

narrativa definida por Clandinin e Connely (2000, p.20) como “uma forma de entender 

a experiência” através de um processo colaborativo entre pesquisador e pesquisado. 

Nesse sentido, os pesquisadores na pesquisa narrativa criam textos capazes de oferecer 

ao leitor um lugar para imaginar seus próprios usos e aplicações (CLANDININ, J.; 

CONNELLY, M., 2000, p.42). O diário de campo e gravações em áudio das aulas serão 
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usados para registrar as observações das aulas e os registros dos alunos no trabalho de 

campo. 

Os sujeitos envolvidos no ato investigativo são estudantes do 7º Ano do Ensino 

Fundamental de uma escola da Rede Particular de Ensino o professor regente da turma 

(que também é o pesquisador). 

 

Resultados e considerações sobre o produto educacional 

O projeto obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisas da UFG. 

O recrutamento dos partícipes já foi efetivado, inclusive com as assinaturas dos termos 

de assentimento e consentimento. O trabalho de campo, consequentemente, coleta de 

dados, está previsto para iniciar em agosto de 2018. Os pesquisadores esperam que as 

narrativas oriundas dessa pesquisa componham um livro que será editado e apresentado 

como produto educacional. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática Crítica. Cenários de Investigação. Dinâmica da 

aula de Matemática. Narrativas. 
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Introdução 

Esta pesquisa tem por finalidade a proposição de uma estratégia pedagógica a 

ser experimentada na disciplina de matemática, em uma turma do ensino básico, no 

CEPAE. Esta estratégia pedagógica será desenvolvida a partir de um olhar 

interdisciplinar entre os estudos da arte e da matemática, relacionando o tema da 

geometria na linguagem do fanzine, nosso produto educacional. A ideia é contribuir 

para a compreensão da linguagem matemática, de um modo em geral, e, em particular, 

dos problemas de geometria.  

A pergunta que buscamos responder é: a linguagem do fanzine pode ser 

pensada como uma estratégica pedagógica capaz de facilitar a compreensão da 

linguagem matemática nos problemas de geometria? 

Acreditamos que esta estratégia possa contribuir para o professor construa 

outras dinâmicas de ensino da matemática na sala de aula, tendo em vista que, além de 

possibilitar o processo criativo do sujeito, a mesma promove a comunicação na sala de 

aula. 

Deste modo, o objetivo geral da pesquisa é construir uma estratégia pedagógica 

que permita a compreensão da linguagem matemática através do produto educacional 

fanzine, para uso em sala de aula da Educação Básica.  

Temos, então, três objetivos específicos, a saber: o primeiro é conceber uma 

estratégia pedagógica, através da linguagem do fanzine, que possibilite a compreensão 

da linguagem matemática, pelos alunos do ensino básico. 

O segundo é construir um ou mais fanzines (produto educacional) contendo 

narrativas que abordem os conteúdos de geometria. O terceiro é acompanhar o 

desenvolvimento dessa estratégia em uma sala de aula. Para isso, selecionamos a turma 

do 6º ano do CEPAE onde serão realizadas atividades de leitura e interpretação de 

fanzines na disciplina de Matemática.  

Acredito que a pesquisa irá, com a concepção desse produto educacional, 
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possibilitar ao professor o acesso a uma estratégia pedagógica criativa, comunicativa e 

interdisciplinar, além de estimular o gosto dos alunos pela leitura e promover a 

compreensão da linguagem matemática.  

 

Fundamentação Teórica 

A partir do objeto acima formulado será necessário compreender os seguintes 

conceitos: estratégia pedagógica, fanzine, interdisciplinaridade e linguagem matemática.  

Para isso, chamaremos para o debate os seguintes autores: a) no campo 

pedagógico Paulo Freire, Veria M. Candau, Maria Carmen V. R. Tacca e Ivani C. A. 

Fazenda; b) na arte, os autores Wassily Kandinsky e Wong Wucius; c) no campo da 

matemática, os autores são D’Ambrósio, Keitch Devlin e Marcos A. Goncalves Jr.; e, 

por último, d) no estudo sobre os fanzines, leremos os autores Henrique Magalhães, 

Adriana Mendonça, Edgar Franco e Gazy Andraus.  

Considerando que o objeto da pesquisa é a elaboração de uma estratégia 

pedagógica que tem por produto educacional o fanzine, destacamos o conceito de 

estratégia pedagógica.  

Segundo Tacca (2006, p. 48) a estratégia “se orienta para a relação social que 

passa a ser uma condição para a aprendizagem, pois só ela dá a possibilidade de 

conhecer o pensar do outro e interferir nele”. Pensando nesse conceito e relacionando-o 

com o fanzine, como um produto educacional, cremos que o mesmo pode ampliar as 

possibilidades de desenvolvimento da criatividade do aluno estimulando sua imaginação 

criadora. Pois se a estratégia pedagógica constrói “uma relação pedagógica cujo 

objetivo não é manter o aluno ativo apenas, mas captar sua motivação, suas emoções, 

para, a partir daí, colocar o seu pensamento na conjunção de novas aprendizagens” 

(Ibid, 2006, p. 49). Neste sentido, o fanzine, por sua linguagem, estrutura e narrativa 

permite ao aluno vislumbrar novas ideias e conhecimentos. 

 

Precisamos ver, olhar, sentir e pensar a educação cada vez mais com o foco 

na suas intercomunicantes dimensões, na dinâmica cultural, na qual 

participam diferentes atores, e no papel político que cumpre a ela 

desempenhar (TACCA, 2006, p. 147). 

 

Para que estes resultados sejam alcançados é necessário um olhar 

interdisciplinar entre as linguagens que constituem o fanzine, e, ao mesmo tempo, a 

temática de nossa pesquisa, que é a relação entre a arte e a geometria, de modo a 
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possibilitar ao professor a construção de uma estratégia pedagógica capaz de mobilizar a 

parte sensível do aluno, conectando-o aos saberes trabalhados na sala de aula.  

Trabalhando de modo interdisciplinar a arte e a matemática, estudaremos os 

conceitos de: ponto, linha e plano. Estes são elementos básicos tanto dos conhecimentos 

matemáticos (geométricos), quanto das artes (desenho, pintura, fotografia etc).  

Para isso pretendemos trabalhar nos fanzines narrativas que contenham os 

conceitos de ponto, linha e plano. De modo que tais narrativas mobilizem os 

conhecimentos geométricos dos alunos de forma criativa, em função dos objetivos de 

ensino-aprendizagem dos professores de matemática do ensino básico.  

 

Metodologia 

Partimos da construção de nosso conhecimento acerca dos conceitos acima 

descritos para construir o produto educacional fanzine. Esta será a primeira etapa da 

pesquisa. Em seguida, iremos apresentar o objeto pedagógico para o professor de 

matemática da turma do sexto ano do CEPAE visando a construção da estratégia 

pedagógica a ser implementada em sala de aula. Nesta etapa faremos reuniões 

pedagógicas entre o pesquisador e o professor da disciplina, as quais terão como 

produto um planejamento pedagógico de uma aula. A próxima etapa será a realização da 

aula, pelo professor de matemática, utilizando o produto pedagógico. Durante a 

realização da aula, o pesquisador irá realizar uma observação participante cujo objetivo 

é compreender os efeitos da estratégia pedagógica implementada.  

Após esta etapa será realizada uma reunião pedagógica entre o professor de 

matemática e o pesquisador para a troca de conhecimentos acerca do uso do fanzine 

como uma estratégia pedagógica.  

 

Produto Educacional 

Mas o que é realmente o fanzine? Quais são suas características? E como ele 

pode correlacionar-se com a proposta que ora apresentamos?  

O fanzine, segundo Santos (2016), é uma revista independente, criada com a 

intenção de ser uma estratégia de comunicação, e ao mesmo tempo, uma estratégia 

política que surgiu por volta de 1941 nos Estados Unidos, mas teve seu auge nos anos 

60, em função dos desejos de expressão e de liberdade. Ambas as estratégias baseavam 

sua ação no fato de que este tipo de revista tinha um formato diferente daquele das 



 
 

182 
 

publicações produzidas pelas editoras: elas são feitas artesanalmente, estando 

diretamente relacionadas às linguagens artísticas da pintura, da gravura, do desenho, da 

colagem, da fotografia e da escrita e do uso de diferentes materiais (como o papel sulfite 

ou papel jornal, cujo custo é muito baixo em relação ao papel das revistas editoriais) 

podendo ser distribuídas (gratuitamente ou não).  

Como já dissemos, nosso produto educacional, a saber, o fanzine, será 

construído por narrativas visuais e escritas, que se relacionem com a geometria e a arte.  

Para melhor compreensão do processo produtivo do fanzine relacionamos os 

seguintes passos: 1) o primeiro será a proposição da ideia, ou seja, do tema e do recorte 

adotado para a construção da narrativa; 2) o segundo é a elaboração do enredo; 3) no 

terceiro passo será o momento para a escrita da estória, conforme a proposta do enredo; 

4) o quarto é a seleção das imagens a serem utilizadas (fotografias, desenhos, pinturas, 

colagens); 5) a próxima etapa será a escolha do formato, das técnicas e dos materiais a 

serem utilizados; e, por último, 6) será a etapa da confecção do fanzine.  

Acreditamos que para além das investigações que já vêm sendo desenvolvidas 

por outros pesquisadores (MAGALHÃES, 1993; FRANCO, 2004; BRAGA JR.; 

MODENESI; FORTUNA; GARCIA; PEIBÊ; SANTOS, 2016; MENDONÇA, 2018), 

seria interessante dar nossa contribuição trazendo para o debate tanto a relação da arte 

com a matemática, quanto o fazer pedagógico.  

 

Palavras-chave: Estratégia Pedagógica. Fanzine. Ensino da matemática. 
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1. Introdução  

A origem da minha inquietação surgiu na metade do meu curso de graduação 

em Matemática - Licenciatura, onde participei de um projeto chamado Escola de 

Hackers. Este projeto era uma parceria de instituições superiores, do município de Passo 

Fundo/RS, juntamente com a Prefeitura Municipal. No decorrer do projeto, tive a 

oportunidade de conhecer e trabalhar com o software de programação Scratch, no qual 

eram desenvolvidas atividades de programação, com estudantes do ensino fundamental 

II nas escolas municipais.  

Ao acompanhar essas atividades, pude notar o interesse e entusiasmo desses 

estudantes ao manusearem o software e, principalmente, o desenvolvimento do 

raciocínio lógico que se deu ao longo do tempo. Porém, o que mais me chamou a 

atenção foi as inúmeras alternativas de abordagens matemáticas que o software permite 

explorar e da possibilidade de poder juntar este ensino com o uso dos computadores, 

conectando a matemática ao interesse dos aprendizes.  

O ensino de matemática nas escolas não está suprindo as necessidades dos 

estudantes e nem mesmo fazendo com que eles se interessem pela matemática, pois na 

maioria das vezes é um ensino mecanizado, baseado em resolução de exercícios, não 

estimulando o raciocínio e sendo totalmente desmotivador. É nesta perspectiva que 

Ponte (2002) aponta para a ideia de que “[...] o ensino-aprendizagem tem de envolver os 

alunos noutros tipos de experiências e situações, como a exploração, a investigação, a 

resolução de problemas, a realização de ensaios e projetos, a comunicação e a 

discussão” (p.16). Unindo o software Scratch com a ideia de proporcionar um ensino-

aprendizagem exploratório e investigativo, que pensei em pesquisar como que a criação 

de jogos em oficinas de programação de computadores, realizados no software Scratch 

por crianças do Ensino Fundamental II, poderiam auxiliá-las na aprendizagem 

matemática.  

Esta questão se deu pela percepção das inúmeras alternativas e viabilidades que 

a tecnologia, a programação e outros meios ligados a estas inovações podem trazer e 

mailto:mariliarampanelli94@gmail.com
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estão trazendo, tanto para o professor quanto para o aluno, nos estudos e pesquisas 

realizados em ambientes de ensino-aprendizagem, pois, na visão de Papert (1994) o 

computador não é uma máquina que ensina, mas uma máquina a ser ensinada. E 

também, pelo fato de que, na visão construcionista do mesmo autor, o interesse do aluno 

deve ser despertado pelo objeto de estudo para que o conceito a ser estudado seja 

relevante. Neste sentido, proponho a popularização de softwares educacionais, 

sistematizando, assim, a realização de atividades matemáticas contextualizadas que 

contribuam para o desenvolvimento da criatividade e interação dos alunos.  

 

1.1 Software Scratch  

O Scratch é um ambiente de programação gratuito e foi criado pelo 

Massachusetts Institute of Technology - MIT. No Scratch é possível, segundo o site 

scratch.mit.edu, programar as suas próprias estórias, jogos e animações interativas, 

podendo compartilhar as criações com outros usuários na comunidade do Scratch ou 

salvá-las em um computador.  

O Scratch, então, é um aplicativo irrestrito para crianças e adultos de todas as 

idades, é licenciado e de fácil acesso e que não depende da disponibilidade da internet, 

ou seja, para programar basta ter instalado no computador. Tendo em vista que, na 

realidade das escolas, principalmente das públicas, a internet é de baixa qualidade e 

normalmente apresenta diversos problemas, o Scratch, depois de instalado e por não 

depender da rede, facilita a realização das atividades. A programação dos objetos no 

Scratch é realizada através de blocos, estes devem ser encaixados conforme o que se 

pretende programar, este encaixe é análogo ao brinquedo Lego, no qual peças vão se 

encaixando até formar o que se deseja.  

Dessa forma, esta linguagem é uma das maneiras de ensinar programação e de 

interligá-la à matemática, pois é possível realizar atividades voltadas para a matemática 

através da programação do software. Assim, programar no Scratch aprimora o 

raciocínio lógico, desenvolve a interação aluno-professor e aluno-aluno, facilita a 

aprendizagem e participação em sala de aula e permite que se utilize de uma forma 

interdisciplinar, “conectando” as disciplinas escolares.  
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2. Fundamentação teórica  

Os estudantes que encontramos, hoje na escola, são crianças e adolescentes do 

século XXI, que é o século tecnológico. Estes estudantes demonstram, muitas vezes, 

estarem entediados com o ensino que eles têm na escola, tendo muito mais interesse em 

ficar apenas mexendo no celular ou jogando vídeo-game. Em vista disso, que vejo a 

tecnologia como uma ferramenta a ser usada pelos professores e que os instiguem a 

buscarem um ensino de metodologias que visem à aproximação das vivências sociais 

dos discentes com a sala de aula.  

É neste sentido que este trabalho se insere na perspectiva do uso das 

tecnologias na educação básica de uma forma que estimule o ensino-aprendizagem de 

matemática. Papert (1986) descreve ver na nossa cultura um ambiente rico em materiais 

fundamentais para a construção do pensamento numérico e lógico da criança, que para 

ele “Piaget escreveu sobre a ordem em que a criança desenvolve diferentes habilidades 

intelectuais. Eu dou mais ênfase do que ele, para a determinação desta ordem, à 

influência dos materiais que uma cultura oferece” (PAPERT, 1986, p.36). Nesta 

perspectiva que trago, como embasamento teórico, os estudos da Teoria Construcionista 

de Seymour Papert e seus estudiosos, o qual deu início às ideias, que fundamentaram 

esta teoria, nos anos de 1960, baseando-se nos estudos epistemológicos de Jean Piaget. 

Papert foi um estudioso que reconheceu na tecnologia as potencialidades para a 

educação e dessa maneira suas pesquisas criaram um novo caminho e novas 

possibilidades para a aprendizagem.  

Dessa forma busquei, na realização das oficinas, um conjunto de ações que 

contribuíssem para a aprendizagem e para o aprimoramento do raciocínio lógico dos 

estudantes, bem como para o enriquecimento de suas habilidades com novas linguagens 

e, principalmente, contemplassem a matemática de forma prazerosa. Dessa forma, 

procurei criar situações que os estimulassem a construir os seus saberes, onde “o 

aprendizado deve ser um processo ativo, em que os aprendizes ‘colocam a mão na 

massa’ (hands on) no desenvolvimento de projetos, em vez de ficarem sentados atentos 

à fala do professor” (MALTEMPI, p.288, 2012).  

 

3. Metodologia  

A pesquisa desenvolve-se em caráter qualitativo e visa à análise dos sujeitos 

envolvidos no momento da realização das atividades propostas, durante o 
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desenvolvimento da pesquisa e também no contexto social em que vivem. Neste 

sentido, busquei os estudos de Bogdan e Biklen (1994), que se referem aos 

investigadores qualitativos como aqueles que têm como objetivo identificar, nos sujeitos 

investigados, o que eles estão experimentando e a forma como eles concebem o mundo 

social em que vivem.  

Esta pesquisa se deu por meio de oficinas que foram realizadas em uma 

Organização Não Governamental (ONG) de Goiânia/GO, localizada no bairro Madre 

Germana II, onde há bastante violência e adversidades sociais. Os sujeitos eram alunos 

da segunda fase do ensino fundamental II. Este setor está localizado entre o município 

de Goiânia e de Aparecida de Goiânia com uma população de mais de sete mil 

habitantes, segundo o Anuário Estatístico da Prefeitura de Goiânia de 2013. As famílias 

que lá residem são de baixa renda e encontram diversas dificuldades, como o tráfico de 

drogas, a insegurança, a falta de infraestrutura, a falta de escolas, principalmente para as 

crianças que estudam no Ensino Fundamental I que tem que se deslocarem para outros 

setores, pois não tem escolas de primeiro grau no bairro, e muitos outros problemas 

encontrados no dia a dia da comunidade que lá reside.  

Optei por este ambiente não formal de educação pelo fato de já conhecer a 

ONG, por ter contato ativo com as crianças que frequentam as atividades lá 

desenvolvidas e por ser um ambiente diferente de uma sala de aula formal, no qual as 

crianças têm autonomia e liberdade para participarem das atividades e até mesmo da 

construção das regras de convivência dentro da ONG. E também, por poder analisar 

como que se dá a inserção da tecnologia nesses ambientes, que de certa forma, são 

desfavorecidos quanto ao acesso às Tecnologias de Informática e Comunicação (TIC).  

As oficinas foram realizadas com seis estudantes do ensino fundamental II, 

duas vezes por semana e no contra turno escolar. A idade desses estudantes varia de 11 

a 13 anos, sendo que dois frequentam o 6º ano, três o 7º ano e um o 8º ano. O perfil dos 

estudantes não diverge muito um dos outros, pois a maioria das crianças e adolescentes 

que frequentam a ONG são de famílias desestruturadas e com pouco acesso a tecnologia 

e a informação. Desses seis estudantes, três têm computador em casa, sendo que apenas 

dois têm acesso à internet e os outros têm acesso a computadores somente nas 

atividades da ONG, as quais eles frequentam semanalmente.  

No decorrer da pesquisa, na medida em que fui os conhecendo melhor, pude 

perceber algumas particularidades e até mesmo dificuldades pessoais de cada um, que 
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ao entendê-las, consegui ajudá-los a superá-las e assim, seguir em frente com as 

atividades previstas e com a construção dos jogos, os quais estavam ficando travados 

devido a esses problemas encontrados no caminho.  

Essas atividades tiveram como foco maior as abordagens matemáticas da 

programação dos jogos elaborados pelos alunos e o raciocínio de cada um. A atividade 

inicial teve o uso dos blocos lógicos para introduzir os conceitos de programação, como 

por exemplo, os conectores e loops de repetição. Em seguida, as crianças foram 

instigadas a realizarem programações no papel, com comandos que eles desejavam que 

o colega cumprisse, ou seja, o estudante programava o seu colega e este executava os 

comandos. Por exemplo, para ligar o computador, têm-se diversos passos a serem 

seguidos, que para um leigo precisam ser explicitados. Então, um dos estudantes das 

duplas escreveu, no caderno diário, os comandos necessários para o colega chegar em 

certo local da sala e o outro executou. Isto se fez necessário para explicar a ideia de 

algoritmo e de exploração dos espaços, como ter a noção de desviar dos obstáculos para 

chegar ao objetivo final da programação. De acordo com Papert (1986) não devemos 

dar a resposta de como se faz tal programação, mas incitá-los a brincar com o corpo no 

espaço, para assim chegar à resposta esperada. Papert (1986) chama isso de a “a 

geometria do corpo”, que nada mais é do que o conhecimento que compreendemos ao 

nos mover no espaço.  

Assim como na atividade de programação do colega, os estudantes tinham um 

caderno diário para anotarem todas as atividades realizadas e o passo a passo da 

programação feita no computador. Ou seja, eles escreviam seus algoritmos no papel 

antes de partirem para o computador, podendo compreender melhor o que tinham de 

fazer ao ir programar no Scratch.  

Por conseguinte dei início as introduções do uso do software Scratch, com 

realização de atividades introdutórias, baseada na perspectiva dos cenários de 

investigação de Ole Skovsmose. Os cenários de investigação visam o ensino de 

matemática por meio de projetos, contrariando a repetição constante de exercícios que 

são realizados no ensino tradicional, que para o autor “o trabalho de projeto está 

localizado num ambiente de aprendizagem que difere do paradigma do exercício. É um 

ambiente que oferece recursos para fazer investigações”. (SKOVSMOSE, 2000, p.1-2). 

Tendo em vista a forma como esta pesquisa foi e está sendo desenvolvida, que a 

caracterizo como um cenário de investigação, que proporcionou aos estudantes novos 
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recursos para a aprendizagem matemática e que também, pude convidá-los a 

participarem desta investigação, sem forçá-los. E também, destaco, a possibilidade que 

tive de abordar conteúdos matemáticos em um ambiente de “semi-realidade (4)”, mas 

também muitas vezes foi preciso parar e voltar para o “ambiente (1)”. O ambiente (1) é 

designado por Skovsmose (2000) como o ambiente do paradigma do exercício, que são 

feitos referências à matemática por meio de exercícios, já a “semi-realidade” do 

ambiente (4), representa o convite aos estudantes a fazerem explorações e explicações 

na perspectiva de cenários para investigação. Esses ambientes são uns dos apresentados 

por Skovsmose (2014) em Cenários para investigação, texto publicado na revista 

Bolema, no qual ele apresenta cada um dos ambientes, sendo três deles relacionados ao 

paradigma dos exercícios e os outros três relacionados aos cenários para investigação.  

Apesar de sua forte influência aos cenários de investigação e na busca de uma 

educação matemática crítica, Skovsmose deixa claro que a educação matemática pode 

mover-se entre esses ambientes, não precisando, necessariamente, ficar a mercê dos 

cenários para investigação, pois ele não defende o total abandono dos exercícios 

matemáticos, apenas demonstra a possível transição entre os diversos ambientes 

descritos por ele.  

Por fim, propus a ideia principal, que era a programação de jogos, em que os 

alunos podiam escolher ou até mesmo criarem um jogo do gosto deles e programar este 

no Scratch. A escolha pelo jogo foi orientada para que não escolhessem jogos de 

violência ou que trouxessem exemplos de más condutas para a vida deles.  

Os jogos escolhidos para serem programados foram: labirinto de obstáculos, 

pingue-pongue e um quiz com perguntas gerais sobre português, matemática, geografia, 

inglês e entretenimento. Cada jogo tinha a sua programação individualizada e para isso, 

ao definirem os jogos, descrevi, para cada jogo, a matemática vislumbrada que poderia 

ser abordada na programação dos mesmos.  

Dos conteúdos abordados, destaco três como os principais e mais abrangentes: 

plano cartesiano (localização, quadrantes, números inteiros, operações com números 

inteiros); geometria plana (ângulos e formas geométricas); e geometria espacial (formas 

dos sólidos geométricos) que pode ser abordada durante a atividade dos blocos lógicos. 

Desses três conteúdos surgiu a ideia para o produto educacional, que será uma 

sequência didática com explicações sobre o uso desse software e as inúmeras 

possibilidades matemática que podem ser exploradas nele. Este ficará disponível na rede 
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para aqueles professores que tiverem interesse em trabalhar novas perspectivas e 

abordagens em sala de aula ou até mesmo fora dela.  

Os dados de coleta desta investigação foram as anotações das observações, 

gravações de áudio, filmagens dos alunos, fotos e as atividades realizadas por eles no 

software Scratch, e também, do caderno diário, que será de grande valia para esta 

investigação. Esses dados serão qualitativos e necessários para o desenvolvimento da 

pesquisa e para a sua análise final.  

 

4. Resultados  

A análise dos resultados ainda está em andamento, mas posso afirmar, 

previamente, que as atividades desenvolvidas trouxeram certas reflexões sobre o ensino-

aprendizagem de matemática no século XXI, tanto para os estudantes, quanto para mim, 

pesquisadora. E pude constatar, também, que é possível trabalhar com matemática e 

programação de jogos, mas deixo claro sobre a necessidade se ter um ambiente 

estruturado e o interesse dos estudantes.  

Durante a realização das atividades pude notar o entusiasmo que os estudantes 

tinham em manusear o software, bem como o desenvolvimento do raciocínio lógico 

deles, pois no início alguns demonstraram grande dificuldade com o Scratch, mas 

surpreenderam na criação dos jogos e programação dos mesmos.  

A descrição e análise prévia das coletas de dados indicam que os conteúdos, a 

serem trabalhados no produto educacional, foram realmente abordados durante a 

programação dos jogos, ou seja, há a possibilidade de explorar esses conteúdos com o 

uso do software Scratch. Dessa forma, a pesquisa está conseguindo estabelecer 

conexões entre o ensino de matemática e a tecnologia, viabilizando o uso de sequências 

didáticas como uma proposta de aula em que conteúdos matemáticos sejam explorados, 

por meio de trabalho de projetos e com o uso do Scratch, na perspectiva de cenários de 

investigação.  

 

Palavras-Chaves: Ensino de matemática. Software Scratch. Construcionismo.  
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Introdução 

Apresentaremos, nesta comunicação, nossos estudos a respeito da 

sistematização da escrita em sua articulação com a constituição subjetiva de crianças em 

idade escolar. Percebemos, na condição de professoras que lidam com crianças na 

alfabetização, que a angústia vivenciada pela maioria dos escolares quando são 

solicitados a escrever demonstra que, para além da incapacidade de dominar a técnica 

da escrita, há eventos psíquicos que os inibem a fazê-lo. De acordo com nossas 

observações, um desses eventos está ligado ao recalcamento, uma das operações 

psíquicas que define o modo como o sujeito se defronta com a cultura. O objetivo desta 

pesquisa é o de demonstrar onde se localiza esse evento pela análise das produções – do 

desenho à grafia – de alunos da 1ª série do ensino fundamental que estão sendo 

inseridos na escrita padrão da língua materna. Ao observar onde se localizam os fatores 

que fazem obstáculo à aquisição da escrita e interpretá-los, acreditamos poder contribuir 

para transpor, senão todos, pelo menos alguns deles. Nosso referencial teórico provém 

da psicanálise, principalmente, das obras de Freud (1996) e Pommier (1996). Esta 

pesquisa está sendo realizada no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino na Educação Básica da Universidade Federal de Goiás (PPGEEB-CEPAE-

UFG). 

 

Fundamentação Teórica 

Ao nos depararmos com o impasse vivenciado pelos escolares de 1º ano do 

Ensino Fundamental ao serem convocados ao exercício da escrita, observamos que algo 

que os inquieta é o movimento de passagem da organização daquilo que será escrito e a 

representação grafofônica, ou seja, a transposição a fala para a escrita. 

No 1º ano, muitos escolares já conseguem dar o contorno e forma às letras do 

alfabeto, porém não conseguem ainda encadeá-las de modo a compor um texto. Quando 

solicitamos uma escrita livre e espontânea, mesmo tendo sido apresentado um modelo, 

mailto:virginiasme2014@gmail.com
mailto:silvanamatiasfreire@gmail.com
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as crianças se deparam com a angústia frente à folha de papel em branco. Essa angústia 

não está vinculada ao domínio da escrita de letras e palavras, pois ela não cessa a partir 

do momento em que a criança já consegue ler e escrever. Esta angústia se torna atual a 

cada vez que um sujeito é convocado a uma escrita. O psicanalista Gérard Pommier 

ilustra esta situação da seguinte forma: 

 

Minha mão me obedece quase sempre. No entanto, quando eu escrevo, o 

domínio das formas que eu traço, em geral, me escapa. Relendo algumas 

anotações e pensando o que gostaria de expresar, um me encontró 

frequentemente em um erro, senão ortográfico, pelo menos de estilo ou de 

legibilidade. Eu realmente escrevo para ser lido? A quem se endereçam os 

traços inscritos à margem do papel, rabiscados quando as ideias se apressam 

e devem ser anotadas antes que voem? i 

 

Segundo o autor, todas às vezes que nos deparamos com o papel em branco e 

somos convocados à escrita, sentimos-nos inibidos e percebemos que esta sensação não 

pode ser explicada, pois não é da ordem da consciência. Somos capazes de sentir no 

corpo esta angústia, porém não podemos expresar tal sensação em palavras.  

Para as crianças que se vêem nesta situação de escrita, a ansiedade pode ser 

potencializada. Em função da prematuração da condição humana, as crianças se 

encontram em um tempo cuja subjetividade está em constituição. Para escrever, elas 

deverão abandonar o gozo no qual se encontram representados nos traços figurativos 

que caracterizam o desenho, para serem submetidas à lei da linguagem. 

É no momento de recalcamento do desenho para o estabelecimento da escrita 

que observamos o quão difícil é para os jovens alunos abrir mão daquilo que os satisfaz. 

As crianças, assim como os adultos, não têm acesso às representações recalcadas, mas 

elas continuam produzindo efeitos e se manifestando. Uma dessas manifestações pode 

comparecer na escrita, causando prazer ou desprazer, no sucesso ou no fracasso. Sobre 

isso Freud diz:   

 

A pulsão que está submetida ao recalque poderia ter sido satisfeita e que tal 

satisfação seria, em si, sempre prazerosa; porém, ela seria incompatível com 

outras exigências e propósitos, e, desse modo, acabaría por gerar prazer em 

um lugar e desprazer em outro. Então, uma condição para que ocorra o 

recalque é que a força que causa desprazer se torne mais poderosa do que 

aquela que produz, a partir da satisfação pulsional, o prazer (1996, p. 178) 

 

O aluno de 1º ano, ao ser convocado à escrita pode, em seus primeiros textos 

sempre recorrer ao que está sendo recalcado, ou seja, o desenho. Neste momento se vê 
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diante do desprazer quando o professor lhe cobra a escrita padrão todas as vezes que ele 

desenha no lugar de escrever. 

O investimento para que a escrita ocupe o lugar do desenho é tão intenso que, 

ao ter de recalcá-lo vários tipos de reações extremas podem ocorrer, tais como: apatia, 

agressividade, isolamento, choro etc.  

Acreditamos que ao detectar os momentos em que tal investimento ocorre, o 

profesor pode realizar uma intervenção que ajude a criança a lidar com esta situação de 

modo favorável ao seu aprendizado, ainda que ela não possa ocorrer sem sofrimento. 

 

Metodologia 

Para a realização da pesquisa, foram elaboradas (06) seis aulas de 50 minutos 

cada uma com o objetivo geral descrever o movimento em torno da aquisição da escrita. 

O gênero textual escolhido foi a carta por establecer uma interlocução objetiva com o 

outro, convocando os sujeitos a uma reposta direta e individual. 

Na primeira aula, os escolares receberam uma carta da professora 

pesquisadora, na qual ela se apresentava e os convidava a participarem da pesquisa. 

Nessa aula, a professora regente foi a responsável pela leitura da carta e orientação, 

solicitando uma primeira produção escrita dos alunos que era a resposta à carta que 

haviam recebido. A partir da segunda aula, a professora pesquisadora ficou responsável 

pelo direcionamento do trabalho com os alunos.  

Ao chegar na sala, os alunos disseram que haviam recebido e respondido a 

carta da professora pesquisadora. Estavam muito empolgados. Nesta aula foi trabalhado 

a estrutura do gênero e solicitado que escrevessem uma carta para alguém da familia. 

Houve resistência por parte de alguns alunos e muitos recorreram aos desenhos. 

Na quarta aula, foram retomados os conceitos de carta e apresentada uma carta 

escrita por um cachorro que os alunos deveriam responder. Uma aluna que não havia 

escrito nada na aula anterior desenhou e escreveu algumas palavras. 

Na quinta e sexta aulas, foi apresentado o gênero e-mail aos alunos, trabalhada 

sua estrutura e os alunos foram orientados a escrever um e-mail para um colega de sala 

falando sobre o que haviam achado das aulas sobre o gênero carta. Por fim, foi escrita 

uma carta de despedida à professora pesquisadora. Ao todo, foram escritas cinco cartas. 
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A análise destas produções subsidiarão nossas discussões sobre a incidência do 

recalcamento na sistematização da escrita e as implicações na constituição da 

subjetividade. 

 

Considerações Finais 

O produto educacional dessa pesquisa será a análise teórica das produções 

textuais feitas pelos alunos da Escola Municipal Padre Antão Jorge, turma de 1º ano de 

Trindade, Goiás. Para essa apresentação foram escolhidas aleatoriamente as atividades 

de dois alunos que fizeram as cinco produções e seguindo o critério cronológico de 

realização. Ao final das análises, discutiremos modos de lidar com a criança ao 

sistematizar a escrita padrão da língua materna. Quanto aos resultados da pesquisa, 

esses serão expostos na produção de dissertação. 

 

Palavras-chave: Sistematização da escrita. Sujeito e Linguagem. Recalcamento. 
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Introdução  

A discussão proposta no presente trabalho traz uma inquietação que surgiu a 

partir de minha atuação, por duas décadas, como fonoaudióloga: a recorrência do 

discurso da área da saúde para explicar e justificar questões provenientes da área da 

educação em âmbito escolar. Percebi que o diagnóstico clínico se tornou o fator central 

para estabelecer ações relativas à educação inclusiva. O objetivo desta pesquisa não é 

eliminar os conhecimentos produzidos na área da saúde, mas questionar a excessiva 

interferência deles sobre o conhecimento e a atuação dos profissionais da educação. 

Para subsidiar esta discussão, foi formado um grupo, com dez professores da rede 

pública de Goiânia, que responderão a um questionário de cunho qualitativo, que será 

enviado por e-mails. Com o mesmo grupo, estudos teóricos serão realizados via google 

drive. Nesses estudos teóricos, fundamentados na Psicanálise freudiana, serão lidos e 

discutidos os artigos: “Sobre o narcisismo: uma introdução” (FREUD, 1996), “O mal-

estar na civilização” (FREUD, 1996) e a Ordem do Discurso (Foucault, 1996). 

 

Justificativa 

Formada em fonoaudiologia, em 1999, não deixei de buscar conhecimentos 

que pudessem me levar a novas possibilidades de pensar e atuar em minha clínica. 

Inicialmente, os pacientes que chegavam para a terapia fonoaudiológica, em geral, eram 

crianças com distúrbios da fala oriundos ou não de uma lesão orgânica ou crianças com 

algum tipo de síndrome. Percebi, no entanto, que, ao final do semestre letivo, pacientes 

com uma outra característica eram encaminhados à clínica em busca de um diagnóstico: 

crianças com “dificuldades escolares”, tanto no que se refere à assimilação de 

conteúdos, quanto ao comportamento, ou ambas. Diante das questões que tais casos 

colocavam, senti-me  instigada a conhecer  melhor o contexto escolar, pois dele partiam  
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tais demandas. Fiz especializações na área da Educação e, em 2016, apresentei um 

projeto, relacionado ao tema que trato nesta apresentação, ao Programa de Mestrado 

Profissional do PPGEEB/CEPAE/UFG. 

 

Resistência às regras sociais 

Em minha prática clínica tenho percebido que crianças que apresentam 

resistência em se adequar às convenções sociais estão recebendo diagnósticos de 

transtorno de déficit de atenção e hiperativas (TDAH). Essa resistência fica mais 

evidente quando a criança começa a frequentar a escola, pois as regras que organizam o 

ambiente escolar são bem definidas em função de que aí o trabalho é coletivo.  

Não é incomum que a insubordinação a regras por parte de crianças, 

principalmente em idade escolar, leve pais e educadores a buscar resposta em uma 

alteração orgânica ou psíquica que explique e justifique tal comportamento. Essa busca 

não é algo recente, mas está se tornando cada vez mais recorrente. Muitas vezes, porém, 

a insubordinação não tem como causa uma disfunção orgânica ou psíquica. Conforme 

uma reportagem veiculada em 2011, pela rádio câmara, o professor Sérgio Luis 

Schimidt titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e doutor em 

neurofisiologia afirmou: 

 

A gente erra muito no diagnóstico, porque os transtornos de 

atenção não estão restritos ao TDAH. Existem várias outras 

condições clínicas, que têm tratamentos diferentes. Às vezes, nem 

remédio é necessário. Muitas crianças e adolescentes com suspeita 

de TDAH apenas não estão adaptados à escola. Disponível em: <  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/203718

-MEDICO-DESTACA-IMPORTANCIA-DE-DIAGNOSTICO-

CORRETO-SOBRE-DEFICIT-DE-ATENCAO.html. Acesso em: 

05/05/18, às 13:30 horas.> 

 

Muitas crianças que estão sendo diagnosticada com TDAH recebem tratamento 

medicamentoso. A afirmação do professor Schimidt coincide com minha experiência na 

clínica. Ao conviver com essas crianças durante o período de avaliação clínica, pareceu-

me que, em muitos desses casos, a insubordinação não tinha origem na disfunção 

fisiológico-orgânica. Concordo com muitos profissionais da saúde ao diagnosticarem 

determinadas crianças com transtorno de déficit de atenção. Acredito, porém, que, em 

alguns casos, a causa deste déficit não é de ordem fisiológico-orgânica, mas social. 

Trata-se de uma falha na relação com o Outro. Outro é um conceito lacaniano que se 

refere à radical dependência do devir humano ao simbólico, ou seja, o sujeito só se 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/203718-MEDICO-DESTACA-IMPORTANCIA-DE-DIAGNOSTICO-CORRETO-SOBRE-DEFICIT-DE-ATENCAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/203718-MEDICO-DESTACA-IMPORTANCIA-DE-DIAGNOSTICO-CORRETO-SOBRE-DEFICIT-DE-ATENCAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/203718-MEDICO-DESTACA-IMPORTANCIA-DE-DIAGNOSTICO-CORRETO-SOBRE-DEFICIT-DE-ATENCAO.html
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humaniza ao submeter-se à lei simbólica (Lacan 2005, 33). Para a falha em relação ao 

Outro de que estamos falando nesta pesquisa, criei uma designação “Transtorno de 

Déficit/Excesso de Atenção Materna e/ou Paterna (TDAMP)”. 

O artigo de Freud “Sobre o narcisismo: uma introdução” (1996) pode 

esclarecer alguns aspectos que levam a criança a resistir em se submeter a regras. Tais 

aspectos estão vinculados à relação precoce com o Outro parental em que os próprios 

pais tendem a não deixar que os filhos sejam submetidos às leis sociais, produzindo 

assim, uma criança “TDAMP”: 

 

A criança terá mais divertimentos que seus pais; ela não ficará sujeita às 

necessidades que eles reconheceram como suprema na vida. A doença, a 

morte, a renúncia ao prazer, restrições à sua vontade própria não a atingirão; 

as leis da natureza e da sociedade serão ad-rogadas em seu favor. (FREUD, 

1996, p. 98). 

 

Freud explica que este modo como os pais lidam com a criança está fundado no 

narcisismo parental: “(Os pais) sentem-se inclinados a suspender, em favor da criança, o 

funcionamento de todas as aquisições culturais que seu próprio narcisismo foi forçado a 

respeitar” (1996, p.97). 

Em “O mal-estar na civilização”, Freud trata de uma questão, dentre outras, 

importante para este trabalho, pois ele afirma que o sofrimento proveniente do 

relacionamento com os outros é o mais penoso vivido pelo humano (1996, p. 85). Para 

conviver com os outros, regras precisam ser estabelecidas. Assim, pode-se supor que ao 

tentar evitar a submissão a essas regras, a criança tenta evitar sofrimento. 

É a partir destas referências teóricas que pretendemos conduzir nossos 

argumentos ao discutir o aumento de crianças diagnósticas com transtornos diversos. O 

aumento de crianças com diagnóstico, por sua vez, é uma das razões pelas quais o 

discurso da área da saúde intervém de modo intenso na atuação dos profissionais da 

educação. Não se pode esquecer que, muitas vezes, a demanda por diagnósticos é 

solicitada pela própria equipe escolar ou pela família. 

 

Atuação do profissional da educação baseada no diagnóstico proveniente da área 

da saúde 
 

Tenho prestado assistência educacional. Ao chegar nas escolas para fazer o 

estudo de casos junto aos educadores, percebo no discurso de alguns o poder e a ênfase 

do diagnóstico médico em sua atuação em sala de aula. O diagnóstico como sendo uma 
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espécie de âncora, em que o orgânico explica e justifica todos os impasses enfrentados 

em sala de aula, ou seja, o aluno não aprende porque não se concentra ou se comporta, e 

não se concentra porque é portador de uma deficiência orgânica ou psíquica.  

Uma queixa comum entre os professores é o fato de não se sentirem capazes, 

qualificados para ensinar o aluno “diagnosticado”, por não saberem nada sobre a 

deficiência. Concordo plenamente que educadores não conhecem sobre deficiência, sua 

formação não tem como propósito o corpo orgânico. Quem estuda para trabalhar com 

deficiência, limitações orgânicas são os profissionais da saúde, professores se formam 

para trabalhar conteúdos e condutas escolares.  

Na suposição de que lhes falta conhecimentos específicos da área da saúde, não 

conseguem realizar sua tarefa em sala de aula. Pretendo, a partir das elaborações de 

Michel Foucault “A ordem do discurso” (1996), analisar as razões pelas quais o saber 

dos profissionais da educação se submete ao saber da área da saúde, determinando os 

modos de sua atuação.  

 

Metodologia 

Como foi dito, instigada pelos desafios encontrados em meu percurso 

profissional na clínica fonoaudiológica e no apoio pedagógico às escolas, elaborei um 

projeto de pesquisa com o objetivo de estudar o discurso dos educadores em relação ao 

discurso da área da saúde, visando analisar o poder do diagnóstico clínico no âmbito da 

instituição educacional. 

 Farei uma pesquisa qualitativa em que será elaborado um questionário de 

carácter subjetivo, a fim de coletar dados que confirmem ou excluam a provável 

hipótese da primazia da deficiência no âmbito escolar, colocando de lado relação 

educação-educando-educador-aprendizagem.  

Os colaboradores serão professores do ensino fundamental, na rede pública de 

Goiânia. Montarei um grupo com dez educadores e faremos estudos teóricos na 

modalidade a distância.  

 

Resultados Esperados 

Espera-se como resultado que os profissionais da educação tomem para si a 

responsabilidade de decidir sobre formas de atuar em sala de aula junto a seus alunos, 

diagnosticados ou não. Evidente que não se trata de anular o saber da área da saúde, 
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trata-se de utilizá-lo na medida em que ele se mostre oportuno, mas não o colocando 

como único fundamento na atuação docente. Além disso, espera-se que os profissionais 

da educação se sintam confiantes e encorajados a buscarem seu modo próprio de atuar 

em sala de aula, ou seja, descobrir seu estilo. 

 

Palavras-chave: Diagnóstico. Área da saúde. Atuação em sala de aula. 
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O ENSINO DE LIBRAS/PORTUGUÊS ESCRITO NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: VIVÊNCIAS COM PROFESSORES INTÉRPRETES 
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mariana.crs@hotmail.com 

 

Deise Nanci de Castro Mesquita (Orientadora – PPGEEB-CEPAE/UFG) 

mesquitadeise@yahoo.com.br  

 

Segismunda Sampaio da Silva Neta (Coorientadora – PPGEEB-CEPAE/UFG) 

 segis1717@hotmail.com  

 

Introdução 

Em atenção às legislações conquistadas, quanto à Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) e educação de surdos, e a partir de conversas informais com professores e 

professoras intérpretes de Libras/Língua portuguesa24, acentuaram-se em mim algumas 

inquietações e angústias reafirmadas em minha prática educativa na educação básica, 

nas redes estadual e municipal de Goiânia, na função de professora intérprete de 

Libras/Língua portuguesa, desde 2009. Percebi que, assim como eu, muitos colegas 

enfrentam dificuldades em realizar o trabalho que se propõem a desenvolver, visto que 

sofremos, dentre outras coisas, com a escassez de materiais didáticos bilíngues e 

também de conhecimentos teóricos que melhor embasem o desenvolvimento de nossas 

funções. Muitos não têm formação específica na área, ou não estão a par, ou não fazem 

parte de discussões que se configuram no meio acadêmico sobre educação de surdos, 

surdez, Libras, bilinguismo e temáticas afins, ou nem mesmo têm acesso ao que se tem 

estudado e pesquisado a respeito. 

Motivada pelas inquietações pessoais, pelo interesse/necessidade em dialogar, 

discutir e refletir criticamente sobre a troca de experiências, e na ânsia de aprofundar 

meus estudos e conhecimentos, na tentativa de melhor compreender conceitos 

importantes, muitas vezes reproduzidos e pouco compreendidos, durante o ano de 2017, 

propus a organização de um Grupo de Trabalho e Estudos (GTE) oferecido como 

projeto de extensão no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da 

Universidade Federal de Goiás (Cepae/UFG), e como produto educacional desta 

                                                           
24 Não se objetiva neste trabalho discutir diferenças terminológicas e conceituais de termos relacionados - 

intérprete, tradutor intérprete, intérprete educacional, dentre outros. Optou-se pelo uso do termo professor 

intérprete de Libras/Língua portuguesa por ser esse utilizado para denominar a função desempenhada por 

profissionais licenciados que atuam na área (na realidade da prefeitura de Goiânia), com a 

responsabilidade, dentre outras coisas, de traduzir e interpretar momentos didático-pedagógicos diversos 

no ambiente educacional. 

mailto:mariana.crs@hotmail.com
mailto:mesquitadeise@yahoo.com.br
mailto:segis1717@hotmail.com
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pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ensino da Educação Básica, 

na modalidade Mestrado Profissional.  

Assim, constitui-se problema desta pesquisa: como uma formação colaborativa 

pode ajudar professores e professoras intérpretes de Libras/língua portuguesa a 

(re)pensarem suas práticas educativas de modo a contribuir com o desenvolvimento da 

autonomia e aprendizagem de educandas e educandos surdos, com vistas ao ensino 

discursivo de Libras e do Português Escrito na escola de educação básica? 

 

Coleta de dados: a pesquisa-ação e seu produto educacional 

Trata-se de um estudo metodologicamente pautado na pesquisa-ação integral e 

sistêmica apresentada por Morin (2004), que culminasse em momentos de diálogos e 

trocas de experiências entre professores e professoras intérpretes de Libras/Língua 

portuguesa e demais interessados em discutir, refletir e problematizar a realidade do 

cotidiano escolar, com o objetivo comum de aprofundar nossos conhecimentos teóricos 

e refletir sobre nossas práticas educativas, a fim de repensá-las, ressignificá-las, e/ou até 

mesmo reafirmá-las. 

O Grupo de Trabalho e Estudo “O ensino de Libras/Português escrito para 

surdos na educação básica: vivências com professores intérpretes” foi pensado e 

planejado para reunir inicialmente dez interessados, sendo estruturado em dois módulos 

com carga horária de 60 horas cada, contabilizando um total de 120 horas de atividades 

presenciais e online, organizadas quinzenalmente durante as manhãs de sábado.  

Com o intuito de mobilizar um grupo de interessados, realizamos a divulgação 

do GTE nas redes sociais e no Grupo de Trabalho e Estudo organizado pela prefeitura 

de Goiânia para atender professores intérpretes da rede. A proposta foi aparentemente 

bem aceita, o que acarretou na manifestação de cerca de oitenta interessados que 

disponibilizaram seus e-mails e números de telefone, nos possibilitando criar um grupo 

em uma rede social com o objetivo de manter com eles uma linha direta de contato, 

permitindo-nos assim o repasse de informações e posteriormente a socialização de 

materiais de estudo, vídeos, artigos, leis, capítulos de livros etc. 

Ao todo, quinze pessoas passaram pelo GTE, dentre elas professoras 

intérpretes de Libras/Língua portuguesa, com e sem formação específica na área, 

efetivas e em situação de contrato temporário, que atuam ou já atuaram na função, um 

pai de surdo, um casal de missionários no trabalho religioso com surdos e surdas, e 
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estudantes do curso de Letras Libras da UFG e do curso de Pedagogia. Infelizmente não 

tivemos a presença de pessoas surdas.  

Iniciamos nossos encontros com sete interessados e no decorrer de nossas 

atividades recebemos novos colegas e outros se desvincularam do grupo por motivos 

pessoais ou em decorrência das reposições das greves enfrentadas no início do mesmo 

ano, nas redes estadual e municipal de ensino. Em virtude disso, finalizamos nossos 

encontros com apenas três participantes. 

Todas as pessoas que passaram pelo GTE, cada uma a sua maneira, estavam 

familiarizadas com a língua de sinais e com algumas discussões recorrentes no que 

tange à educação de surdos, conheciam Libras e tinham contato com pessoas com 

surdez que usavam ou não a Libras para interagir, já haviam tido acesso ou ao menos 

ouvido falar de literaturas que discutem especificamente a educação de surdos e a língua 

de sinais de nosso país. Não obstante, em seus discursos podiam ser evidenciadas 

incoerências e marcas de estereótipos com relação à pessoa com surdez e seu processo 

educacional. 

A análise das discussões e dos questionários evidenciou uma recorrente 

contradição no discurso de alguns colegas que, embora em muitos momentos 

expressavam uma compreensão da importância do desenvolvimento da autonomia dos 

sujeitos surdos e ouvintes, faziam relatos que denunciavam suas ações de tutela. 

Evidenciaram-se também críticas ao que poderíamos apontar como “falta de autonomia 

de surdos e surdas”, independentemente de seu grau de escolarização, o que sublinha a 

presença de estereótipos relacionados à surdez, que desconsideram a singularidade do 

sujeito e que preconceituosamente desacreditam na capacidade de surdos e surdas de 

desenvolverem autonomia intelectual, realizarem leituras, fazerem interpretações, 

desenvolverem ideias e críticas à realidade, como se, para isso, fosse imperativo 

depender de ouvintes.  

A princípio, durante os encontros, realizamos discussões que circundavam o 

ambiente da educação básica, todavia, inevitavelmente, problematizou-se a condição 

bilíngue de surdos e surdas em todos os níveis de escolarização, o que evidenciou o 

testemunho de outra incoerência vivida no ambiente educacional. Criticou-se o ensino 

descontextualizado da Libras e da língua portuguesa presente em nossas instituições de 

ensino e que tanto temos dificuldade em superar.  



 
 

204 
 

Esbarramos também em distorções quanto à compreensão do que vem a ser 

inclusão e acessibilidade (questões recorrentes em minhas inquietações), muitas vezes 

relacionadas restritamente a educandos e educandas com deficiência, os ditos “público 

alvo da inclusão”, em discursos que evidenciam as deficiências em detrimento da 

compreensão deste, enquanto sujeitos capazes de refletir e transformar suas próprias 

histórias, de modo que delas efetivamente façam parte, não como meros objetos, mas 

como sujeitos críticos, autônomos e epistemologicamente curiosos (FREIRE, 2017).  

Na tentativa de problematizar e refletir criticamente sobre essas incoerências e 

sobre nossa realidade educacional, nos embasamos teoricamente em obras de Paulo 

Freire e Mikhail Bakhtin como autores fundantes de nossa pesquisa, para discutirmos 

questões de autonomia, aprendizagem, bilinguismo, inclusão etc. Ainda, durante os 

encontros, apresentamos pequenos vídeos que possibilitassem problematizar esses e 

outros temas recorrentes, além de propormos o estudo de textos como: “A localização 

política da Educação Bilíngue para Surdos”, de Carlos Skliar; material produzido pelo 

MEC intitulado “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva”; o livro “Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer?”, de Maria Teresa 

Mantoan; capítulos dos livros “Estética da criação verbal” e “Por uma filosofia do ato 

responsivo”, de Mikhail Bakhtin; e “Curso de linguística geral” de Ferdinand de 

Saussure; além de “Tratado de defectologia” escrito por Vygotsky; algumas leis 

relacionadas ao contexto da inclusão: 10.098/2000, conhecida como Lei da 

Acessibilidade; a lei 10.436/2002 que reconhece Libras como língua; a 12.319/2010 que 

regulamenta a profissão do tradutor intérprete de Libras/Língua portuguesa; a 

13.146/2015 que é conhecida como Lei Brasileira de Inclusão (LBI); e o Decreto 

5.626/2005 que regulamenta a Lei 10.436;  

Com as leituras e problematizações levantadas foi possível dialogar acerca de 

aspectos relevantes à educação bilíngue Libras/Língua portuguesa, o que de certa forma 

nos possibilitou refletir, dentre outras coisas, sobre as diferentes concepções de surdez e 

de surdo percebidas ao longo dos anos; acerca de questões relacionadas à inclusão e 

seus aspectos legais e propostas educacionais a ela vinculadas; o papel do professor 

intérprete de Libras/Língua Portuguesa frente às demandas educacionais; a importância 

social da escola e do ensino de Libras e Língua Portuguesa aos alunos surdos e ouvintes 

da educação básica; interação dialógica do sujeito com o mundo e com o texto, em suas 

relações associativas; acerca da importância de se olhar para o outro e ajudá-lo a 
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desenvolver suas potencialidades, não enfatizar suas deficiências e/ou defini-lo por elas; 

da relação professor/aluno, professor/aluno/intérprete e aluno/intérprete; além de serem 

levantadas questões que envolveram temas e termos recorrentes como língua, 

linguagem, língua materna, autonomia, identidade surda, subjetividade, 

assistencialismo, empoderamento, assim como mitos e equívocos relacionados, o que 

por muitas vezes sublinha a presença de estereótipos que desconsideram a subjetividade 

desses sujeitos, evidenciando-se sua deficiência em detrimento de suas potencialidades 

e particularidades.  

 

Palavras- chave: Ensino bilíngue, Autonomia, Inclusão 
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Justificativa 

A inclusão de pessoas com deficiência na escola implica novos desafios para o 

sistema educacional. Para Mascaro (2016, p. 31), na educação inclusiva, os alunos 

precisam estar inseridos independente do grau de comprometimento e a escola deve se 

adequar para atender às necessidades de todos.  

As escolas inclusivas destinam-se a construir um sistema educacional que 

considera as necessidades dos educandos. Na educação profissional, os princípios não 

podem ser diferentes, considerando sempre a perspectiva de construção de saberes para 

inserção social e profissional. Reconhece-se assim que a inclusão deverá proporcionar 

uma mudança de perspectiva, “pois, não se limita a ajudar somente os alunos que 

apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: professores, alunos, gestores e 

demais servidores, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral” 

(MANTOAN, 1997, p. 121.). 

Ao observar a estrutura das instituições do Instituto Federal de Goiás (IFG), 

(ofertantes da educação profissional), percebe-se que há uma demanda represada quanto 

ao atendimento educacional especializado voltado às pessoas com deficiência. Falta 

uma equipe multiprofissional e formação específica de professores e servidores para 

atuar junto aos alunos com deficiência. Deste modo, é fundamental que a escola busque 

estruturar-se com fins a garantir a inclusão de todos, promovendo ações que priorizem 

não somente o acesso, mas também a permanência do aluno. A implantação e 

implementação dos Núcleos de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas 

(NAPNES), em atendimento ao previsto na Resolução Consup/IFG nº 30 de outubro de 

2017 é uma dessas iniciativas. 

Partindo dos desafios encontrados no processo de uma educação cada vez mais 

inclusiva e as demandas anteriormente expostas entendemos que tal investigação se 

justifica, definindo como objeto de pesquisa a oferta de um curso de formação sobre 

mailto:marciajuliasousa3@gmail.com
mailto:jaqueline.civardi@gmail.com
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inclusão de pessoas com deficiência para servidores do Instituto Federal de Goiás. E 

como objetivo geral: investigar princípios, características e elementos constitutivos de 

um curso de formação sobre educação inclusiva para professores e servidores do IFG na 

modalidade a distância. 

O IFG campus Senador Canedo, (local de trabalho da primeira autora) será o 

campo de pesquisa cujo principal propósito é o de responder a seguinte problemática: 

como um curso na modalidade a distância pode contribuir na formação continuada de 

professores e servidores do Instituto Federal de Goiás para o atendimento às pessoas 

com necessidades específicas?  

 

Referencial teórico 

A estruturação do trabalho pedagógico da escola e a organização é a base de 

construção do processo de aprendizagem que visa a igualdade de oportunidades a todos 

que compõem a comunidade escolar. É necessário compreender o contexto em que os 

alunos estão inseridos, para atuar de maneira responsável, respeitando a 

heterogeneidade e ao mesmo tempo a singularidade destas pessoas. O sentido de educar 

e educar-se é para além da sala de aula. Tardif (2010) reafirma a necessidade de se 

aplicar os saberes docentes, contribuindo para a flexibilização e retomada na prática 

docente.  

A ação pedagógica para o público da educação inclusiva aponta que a unidade 

escolar tenha outro olhar e reconheça a importância em trabalhar com diferentes 

estratégias no intuito de incentivar a construção de saberes, a busca de autonomia, 

assegurando o direito à igualdade. Henz (2012) menciona que no processo de formação 

docente, é necessário colocar em prática as dimensões defendidas por Freire “ético-

política, a técnico-científica, a epistemológica, a estético-afetiva e a pedagógica”. 

Com base nessa assertiva, o docente deve ser considerado um sujeito do 

conhecimento, um ator no processo educativo. E como tal visualiza novas 

possibilidades de reconstrução dos saberes e identifica na troca de experiências 

vivenciada no cotidiano escolar tanto com os alunos, quanto com seus pares, novas 

formas de pensar e repensar o fazer pedagógico.  

Alvares (2012) por sua vez menciona que o desafio do professor é criar 

estratégias para resgatar conhecimentos e habilidades. Desse modo, é necessária uma 
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mobilização das pessoas envolvidas na instituição para alcançar meios de repensar e 

reconstruir o sentido de ensinar e aprender. 

Assim, dentre as crescentes transformações no sistema educacional, a educação 

a distância (EAD) tem crescido cada vez mais, sobretudo, exigindo esforços dos 

profissionais da educação no sentido de aprender e buscar conhecimentos sobre 

tecnologias. EAD é uma modalidade de ensino regulamentada pelo Decreto 5.622 de 20 

de dezembro de 2005, que para a Secretaria de Educação a Distância, do Ministério da 

Educação, esse processo mediado por tecnologias contribui para o fortalecimento da 

educação, promovendo possibilidades e oportunidades aos que necessitam de formação 

e não dispõem de flexibilização de tempo para realizar atividades presenciais. Ademais, 

EAD é entendida como uma modalidade que proporciona igualdade de oportunidades, 

pois oferece uma educação em tempos e espaços diferentes. Superar tempos e espaços 

para aprender de maneira diferenciada, supõe romper com diversas barreiras, 

principalmente atitudinais. 

A educação a distância utiliza o ambiente virtual de ensino e aprendizagem 

(AVEA) como uma sala de aula. De acordo com Silva (2016), esses ambientes são 

softwares que agregam várias ferramentas para criação, tutoria e gestão de atividades 

virtuais. Suas principais características são a interação e interatividade que permitem a 

colaboração entre as pessoas e grupos.  

 

Metodologia 

A abordagem adotada na investigação é a qualitativa. Os dados serão coletados 

por meio do desenvolvimento de um curso de formação continuada focando professores 

e servidores do IFG. Utilizaremos questionários e entrevistas antes e depois do curso 

ofertado aos professores e servidores para avaliar e analisar os princípios, características 

e elementos constitutivos a partir do olhar dos participantes da pesquisa. 

A partir da coleta realizada, os dados serão analisados com o intuito de 

relacionar a teoria e a legislação à prática, bem como promover a discussão acerca das 

práticas observadas durante o processo.  

 

Resultados provisórios obtidos 

Nesse momento de elaboração, as etapas já desenvolvidas foram: a escolha do 

público-alvo, com a participação de 04 professores e 06 servidores administrativos do 
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Instituto Federal de Goiás Câmpus Senador Canedo. O curso proposto pretende utilizar 

uma sala virtual do Moodle Ead IFG, com duração de 40 dias e carga horária de 32 

horas, distribuídas da seguinte forma: 

Componentes Curriculares Carga horária 

1. Ambiente moodle e os princípios e objetivos do curso de 

formação 

04 h(presencial) 

2. Legislação brasileira sobre educação inclusiva 06 h 

3. Tipos de deficiência e estratégias pedagógicas 06 h 

4.Tecnologia assistiva e sala de recursos 04 h 

5. Estudo de caso 08 h 

6. Relato de experiências 04 h(presencial) 

TOTAL 32 Horas 

 

A etapa que está sendo desenvolvida nesse momento é a formatação da sala 

virtual onde será ofertado o curso. O produto educacional deste estudo (curso de 

formação continuada) está sendo desenvolvido com componentes direcionados ao 

processo de inclusão, avaliação, adaptações e acessibilidade. Além disso, será possível 

propor uma discussão em âmbito institucional sobre a temática em questão, a partir dos 

resultados da pesquisa, haja vista a necessidade de que as práticas devem ser analisadas 

para se chegar a um denominador que atenda tanto ao conhecimento e entendimento dos 

professores e servidores sobre as necessidades específicas dos alunos, quanto aos 

objetivos institucionais na implantação do NAPNE. Espera-se também que após 

avaliação, o produto educacional seja utilizado para formação continuada de outros 

profissionais do IFG. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Educação Profissional. Educação à distância. Formação 

docente.  
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Justificativa 

Com o trabalho intitulado “Cultura Digidown: construindo saberes por meio de 

curso de formação continuada para professores para a inclusão de estudantes com 

Síndrome de Down”, tenho o objetivo de nortear e ampliar o campo de conhecimento 

para a prática em sala de aula, já que faz parte da realidade em que nós professores 

estamos inseridos. A escolha do tema a ser abordado na dissertação está relacionada a 

minha necessidade pessoal de conhecer mais profundamente sobre o assunto e a 

insuficiente formação inicial, que geralmente se observa para a atuação escolhida por 

mim, no campo pedagógico. 

É notório que, nos últimos anos, avanços importantes em relação à formação de 

professores no Brasil vêm acontecendo com a implementação de leis no âmbito das 

políticas públicas educacionais, que asseguram aos educadores uma qualificação e 

valorização do trabalho docente, como ressalta a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

9394/96, garantindo em seu artigo 62° que: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 

anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

normal (BRASIL, 1996). 

 

Quando discutimos sobre formação docente, consideramos que isso se limita a 

fazer um curso de graduação para, assim, nos tornarmos bons professores, qualificados 

para dar aula. Entretanto, ser professor requer mais do que isso, é fundamental que o 

professor esteja em um constante processo de formação. 

Em 1990, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), associado com os 

sistemas de ensino estaduais e municipais, elaborou novos programas de formação 

mailto:line.mn2014@gmail.com
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continuada para os profissionais da Educação Básica, em especial para os professores 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/96 

estabelece, em seu artigo 67°, inciso II, a promoção de “aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim” 

(BRASIL, 1996). Ainda sobre o assunto, esclarece Nóvoa: 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 

de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é 

tão importante investir a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência 

(NÓVOA, 1995, p.25). 

 

Para Mantoan (2003), escolas de qualidade são ambientes educativos que 

constroem personalidades humanas, autônomas e críticas, onde crianças e jovens 

aprendem a ser pessoas. Segundo a autora, esses espaços educativos deveriam ensinar a 

valorização à diferença pela convivência com seus pares, sem competições, mas com 

espírito solidário e participativo. É de suma importância adotar medidas que 

proporcionem o processo de escolarização, dando significado à presença do aluno com 

deficiência na sala comum. 

Nesse contexto, a inclusão consiste em uma luta travada por sujeitos sociais 

dentro de um contexto histórico-social. Em boa verdade, trata-se de uma prática 

cultural, complexa e paradoxal, com sentido de luta, de embate, que convive 

necessariamente com o seu contrário – a exclusão –, mas que se estabelece na direção 

de questionar e superar práticas sociais baseadas na desigualdade (OLIVEIRA, 2006). 

A inclusão é um processo dialético complexo, pois envolve a esfera das 

relações sociais interpessoais e intrapessoais vividas na escola. No seu sentido mais 

profundo, vai além do ato de inserir, de trazer a criança para dentro da escola. Significa 

envolver, compreender, participar e aprender. Para Sassaki (1997) inclusão é: 

 

Um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus 

sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. 

[...] Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, 

transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É oferecer o 

desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de pensamentos e 

formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como 

agir nas diferentes circunstâncias da vida. (1997, p. 41). 

  

Assim, inclusão social é uma prática que deve levar em conta a aceitação e a 

valorização das diferenças do outro, a convivência dentro da diversidade e a 

aprendizagem. Portanto, é um processo que colabora para a idealização de uma nova 
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sociedade através de transformações em diferentes campos sociais, como no lazer, no 

esporte, no trabalho, na educação, entre outros. 

Ainda segundo Sassaki, quanto mais cedo os sistemas comuns da nossa 

sociedade exercerem a inclusão, logo se tornará um verdadeiro lugar para todos. Desta 

forma, a escola é o espaço essencial para a prática da inclusão, pois é o lugar de 

formação física, cognitiva, afetiva, crítica e reflexiva do indivíduo. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, estabelece que toda 

criança e todo adolescente têm o direito à educação, tendo em vista o pleno 

desenvolvimento da pessoa, quanto ao seu preparo para a cidadania e qualificação para 

o trabalho, garantindo-lhe igualdade de acesso à escola pública gratuita e perto de sua 

residência e permanência na mesma (BRASIL 1990). A inclusão educacional requer, 

assim, professores preparados para atuar na diversidade, compreendendo as diferenças e 

valorizando as potencialidades de cada estudante, de modo que o ensino favoreça a 

aprendizagem de todos. 

Pimentel (2012) ressalta que a inexistência desta formação gera o fenômeno da 

pseudoinclusão, ou seja, apenas da figuração do estudante com deficiência na escola 

regular, sem que o mesmo esteja devidamente incluído no processo de aprender. Estar 

matriculado e obter frequência satisfatória em classe do ensino regular não significa 

estar envolvido no processo de aprendizagem daquele grupo. 

Segundo Mittler apud Mantoan (2003, p 14), “a maioria dos professores do 

ensino regular se consideram incapazes para receber alunos com deficiência dizendo 

não saber lidar com as diferenças e os desafios que elas acarretariam”. Com isso, 

encontram-se despreparados, tanto no quesito teórico, estando este relacionado ao saber 

sobre a deficiência e aprendizagem desses alunos, quanto em se tratando da práxis 

pedagógica, sem saber quais atitudes metodológicas podem estimular o aprendizado 

deles. 

Na educação escolar das pessoas com deficiência intelectual (DI), a exclusão e 

a segregação estiveram sempre presentes. Ainda hoje, apesar da existência de várias leis 

e diretrizes que buscam garantir a inclusão e a aprendizagem da pessoa com deficiência 

no ensino comum, muitas vezes, essas pessoas estão no ambiente escolar, mas não estão 

aprendendo e se desenvolvendo como poderiam. A dificuldade do professor em ensinar 

estudantes com deficiência intelectual é apontada nas pesquisas de Pletsch (2009, 2010). 

A autora constata as dificuldades referentes às práticas curriculares voltadas a esses 
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alunos, relata ainda a falta de adequações nas propostas pedagógicas que não atendem 

às necessidades educacionais específicas dos alunos. 

Recriar o modelo educativo significa contestar e romper com aquilo que 

tradicionalmente é implementado nas escolas. O reconhecimento do “quê” e do “como” 

se ensina e a sua valorização têm a ver com a qualidade de ensino que queremos. Esses 

fatores farão com que os alunos “cresçam e se desenvolvam, sendo seres éticos, justos, 

pessoas que terão de reverter uma situação que não conseguimos resolver inteiramente: 

mudar o mundo e torná-lo mais humano” (MANTOAN, 2003, p. 34). 

Um ensino de qualidade, como destaca Mantoan, implica em uma construção 

de espaços educativos que sejam capazes de formar alunos que tenham senso crítico, 

que saibam respeitar as diferenças na convivência com seus pares. A reorganização 

educacional é um grande desafio para a inclusão, pois envolve questões tanto 

pedagógicas quanto administrativas, que possuem cunho paradigmático meritocrata e 

elistista. 

A compreensão de ensino, do ponto de vista da proposta inclusiva, coloca em 

destaque que, para haver inclusão, é necessário acontecer uma ruptura das fronteiras 

entre as disciplinas curriculares e a construção de conhecimentos, experiências e 

significados. A intenção desse modelo de organização educacional é que o professor, ao 

ensinar, integre os saberes decorrentes da transversalidade curricular, promovendo, 

assim, a participação dos alunos com deficiência (MANTOAN, 2013). 

A maioria dos professores ainda tem seu olhar voltado para o ensino como uma 

ação funcional. Um bom professor deve ter expectativas em relação à capacidade de 

aprender e desenvolver de seus alunos. Com isso, deve sempre se atualizar e buscar 

meio para ajudá-los, seja com materiais diversificados, seja investindo em sua própria 

formação. De acordo com Dalla Déa e Rocha (2018), com as novas demandas da 

educação especial na educação inclusiva, é importante levar em consideração uma 

educação que atenda a todos os alunos. Nessa perspectiva, “a formação dos professores 

surge como um ponto que necessita de questionamentos, debates e aprofundamentos” 

(p. 9). 

Diante da contextualização e do aporte teórico apresentado ao longo deste 

resumo, percebe-se que a educação inclusiva deve ter mais relevância e mais espaço, 

pois, como afirma Garcia (1999), a cada dia se torna mais explícita a necessidade de 

incorporar aos programas de formação de professores conteúdos para aquisição de 
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saberes, conhecimentos, capacidades e atitudes que permitam aos docentes em formação 

apreender as complexas situações de ensino e, assim, constituir um novo olhar crítico e 

reflexivo acerca das diferenças e da importância de se construir espaços escolares que 

não excluam o aluno com deficiência intelectual. 

 

Metodologia 

 

Com base nesses pressupostos da formação docente para a educação inclusiva 

de alunos com deficiência intelectual (DI), mais especificadamente a síndrome de Down 

(SD), é que o LABIN (Laboratório de tecnologia e Inclusão), situado na Faculdade de 

Educação da UFG, no campus Universitário, em Goiânia-Goiás, em parceria com o 

Núcleo de Acessibilidade (UFG), promoveu um curso de formação continuada para 

professores das redes públicas e privadas de ensino, estendendo também aos alunos de 

graduação do curso de Pedagogia, com o intuito de construir saberes relativos à 

educação inclusiva de alunos com síndrome de Down (SD) e de analisar as 

compreensões dos professores acerca das aprendizagens dos alunos com deficiência. A 

finalidade do curso era também investigar se está sendo desenvolvido o trabalho dentro 

de sala de aula, que garanta a inclusão e o desenvolvimento do aluno com síndrome de 

Down (SD).  

O curso de formação Cultura Digidown foi realizado em três momentos. O 

primeiro momento contou somente com a participação dos professores, e estes puderam 

ampliar seus conhecimentos, através de bases teóricas sobre os temas: inclusão, 

alfabetização e letramento, síndrome de Down e a deficiência intelectual. As discussões 

permitiram quebrar estereótipos e barreiras atitudinais, principalmente em relação à 

aprendizagem desses alunos.  

No segundo momento, os professores conheceram o funcionamento e as bases 

teóricas do software Alfabetização Fônica Computadorizada, utilizado no curso como 

principal recurso para trabalhar a alfabetização e o letramento. 

No terceiro momento, os professores tiveram vivências com os alunos com SD, 

através de oficinas práticas, em que eles executavam aulas (que eram planejadas 

antecipadamente) com os alunos. As aulas foram pautadas no software, no qual a 

alfabetização é desenvolvida a partir do método fônico (Capovilla & Capovilla, 2005). 

Essa foi a fase de os professores aplicarem os conhecimentos adquiridos no primeiro e 
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segundo momentos e de obterem uma vivência com alunos com síndrome de Down, 

dentro do contexto do ensino e aprendizagem, trabalhando a alfabetização e letramento 

de alunos com deficiência intelectual. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi a pesquisa de 

campo, que correspondeu à observação e à coleta de dados ocorridas dentro do espaço 

observado. As informações foram recolhidas diretamente da realidade do objeto de 

estudo e o grupo focal, definido por Morgan (1997) como uma técnica de pesquisa 

qualitativa, ou seja, resultado de entrevistas em grupo e coleta de informações por meio 

de comunicações e interações. 

A escolha da metodologia de grupo focal foi importante para a pesquisa, pois 

propiciou um debate aberto e acessível em torno de um tema de interesse comum aos 

participantes e, além de reunir conhecimentos, proporcionou compreensões acerca de 

percepções, crenças e atitudes relativas a diferentes pontos de vista sobre um mesmo 

tema. Os sujeitos da pesquisa foram 40 professores matriculados no curso de formação 

Cultura Digidown, vinculados às redes regulares de ensino (municipais e estaduais), no 

âmbito do município de Goiânia. 

A pesquisa se deu a partir de uma abordagem qualitativa. Para a coleta de 

dados, foram utilizados os métodos de vídeo gravação e questionários online. Com os 

dados coletados em campo, partimos para o tratamento e análise de dados, que foram 

feitos por meio da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977, p. 280), seguindo as 

etapas básicas propostas pelo autor, a saber: a pré-análise dos dados, a codificação dos 

dados através de recorte das falas (esse recorte é realizado buscando-se apreender aquilo 

que era significativo nas falas dos sujeitos para responder aos nossos objetivos de 

pesquisa), a “categorização”, onde empregamos o processo de uma categorização a 

priori sugerida pelo referencial teórico e com categorias a posteriori elaboradas após a 

análise do material e, por fim, a interpretação dos dados. 

Os questionários respondidos pelos professores que participaram da formação 

continuada já foram transcritos e divididos por tópicos que os participantes 

consideraram mais relevantes no curso. A pesquisa, atualmente, se encontra na 

penúltima fase da proposta por Bardin, a categorização dos dados, que será precedida 

pela interpretação, que pressupõe a obtenção dos resultados da pesquisa, de acordo com 

o objetivo inicial de analisar e sistematizar o projeto de formação continuada “Cultura 

Digidown: uma análise de formação continuada de professores para a educação 
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inclusiva”, na construção de saberes de professores sobre a inclusão da pessoa com 

síndrome de Down. 

 

Considerações acerca do Produto Educacional 

Considerando a importância das informações descritas na dissertação e no 

curso “Cultura Digidown: uma análise de formação continuada de professores para a 

educação inclusiva”, como produto educacional será desenvolvido um e-book, ou seja, 

um livro eletrônico que estará acessível a todos, mas com o objetivo primordial de 

alcançar os professores da Educação Básica, os futuros professores, os professores do 

Ensino Superior e os formadores de professores. 

 Com base nessa perspectiva, o e-book será produzido com materiais e 

atividades trabalhados no curso “Cultura Digidown”, para apoio teórico e prático ao 

ensino e à inclusão de crianças com síndrome de Down na educação. A construção do e-

book contará também com a participação de pesquisadores que são referências nas áreas 

abordadas nos capítulos da dissertação. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Inclusão. Síndrome de Down. 
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Introdução 

A inclusão dos alunos com deficiência na educação básica é um direito 

garantido em diversas diretrizes e leis, podendo-se citar a Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 2012), a Política da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). 

Na década de 90 vivenciamos um número significativo do aumento de 

matrículas de alunos com deficiência no ensino regular (BRASIL, 2008), com esse 

aumento criam-se uma realidade e demanda nas escolas: mudanças didático-

pedagógicas, estruturais e culturais para atender a esse público em uma realidade 

inclusiva. 

As práticas educacionais na escola se caracterizam historicamente como 

“reprodutoras da ordem social”, sendo assim privilégio de grupos socialmente 

elegidos. Para que a escola se torne inclusiva é fundamental que se reconheça as 

dificuldades e que se criem alternativas para superá-las (BRASIL, 2008, p.01). 

Glat e Fernandes (2005) relatam que as Escolas Especiais debruçaram durante 

muito tempo no atendimento e no ensino e aprendizagem das crianças com deficiência, 

inicialmente com ênfase em uma visão médica, com atendimentos individualizados que 

visavam à saúde e à reabilitação dessas pessoas. Entretanto, com o passar do tempo, a 

Educação Especial absorveu os avanços da pedagogia e da psicologia da aprendizagem 

com o desenvolvimento de métodos de ensino buscando especificamente o 

desenvolvimento acadêmico desses alunos.  

Para Mendes (2014), o Ensino Colaborativo, ou seja, a parceria da Educação 

Especial com a Educação Inclusiva, pode trazer muitos benefícios para a inclusão de 
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alunos com deficiência no ensino regular. Ao contrário do que tem se debatido 

atualmente, a Escola Especial possui conhecimentos e caminhos sobre a forma como a 

pessoa com deficiência aprende, os quais foram construídos durante muitos anos de 

atuação e dedicação, e que, acreditamos, não podem e não devem ser desconsiderados 

na escola regular. Assim, esse trabalho busca sistematizar parte desse conhecimento 

para, posteriormente, apresentá-lo para a escola que se propõe ser inclusiva. 

A fundamentação teórica que sustenta esta investigação vem sendo construída 

durante o processo de formação no mestrado, no entanto, consideramos como autores 

fundamentais nessa discussão e caminho teórico Kunz e Mendes. Foi utilizada a lei de 

inclusão (Lei 13.146/2015) como direcionadora dos direitos dos alunos com deficiência 

na escola inclusiva e, consequentemente, como requisitos que a escola deve cumprir.  

O objetivo geral dessa pesquisa é verificar os conteúdos e práticas pedagógicas 

nas aulas de Educação Física, presentes na escola especial, que possam favorecer a 

educação inclusiva na escola regular de ensino básico. Tem como objetivos específicos: 

analisar documentos norteadores e materiais/equipamentos utilizados nas aulas de 

Educação Física na escola especial; observar os processos metodológicos e os 

conhecimentos necessários para a prática da Educação Física na escola especial; 

verificar se as ações da escola especial podem reverberar no processo de inclusão de 

alunos com deficiência na educação básica regular; e, ao final, como produto 

educacional, disponibilizar um conjunto de textos pedagógicos no formato de E-book 

para socializar as experiências observadas e analisadas. 

 

Caminhos Metodológicos 

Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa. Para Minayo 

(2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o mundo das crenças, valores, significações, 

o que corresponde a um estreitamento das relações dos fenômenos encontrados. 

Esta pesquisa foi realizada na Unidade Renascer da Associação Pestalozzi, por 

se tratar do centro de atendimento especializado mais antigo de Goiânia, que atende 

crianças desde o nascimento até 13 anos e 11 meses de idade, matriculados na rede 

municipal de educação e da comunidade, que tenham deficiência intelectual, 

deficiências múltiplas associadas à deficiência intelectual ou neuromotoras, transtorno 

do espectro autista ou com hipótese diagnóstica. A Unidade Renascer também atende os 

familiares de seus alunos oferecendo suporte ao seu processo de desenvolvimento.  
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Os participantes desta pesquisa são todos os professores de Educação Física da 

Associação Pestalozzi – Unidade Renascer que fazem parte do Programa de Ensino 

Especializado no atendimento de Psicomotricidade e que concordaram com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, que garante que suas identidades serão preservadas.  

 

Discussão e resultados preliminares 

Os dados destacados a seguir, que nos fazem refletir acerca das contribuições 

metodológicas para as escolas inclusivas, foram coletados durante a observação de 24 

aulas e estão organizados em dois tópicos: espaço destinado para as aulas de Educação 

Física na instituição; e o desenvolvimento das aulas de Educação Física. 

No local, há um espaço coberto com boa ventilação e iluminação, medindo 

9x16,50 metros; tem comunicação visual com algumas partes do prédio, sendo isso um 

ponto que pode favorecer o contato com os pais e/ou responsáveis, que permanecem na 

instituição o período todo em que seus filhos recebem diversos atendimentos. Além 

disso, o espaço onde acontecem as aulas de Educação Física dispõe de vários recursos 

materiais e pedagógicos em excelente estado de conservação e em quantidade suficiente 

para todos os educandos, em suas respectivas aulas: bicicleta ergométrica, esteira 

eletrônica, plataforma vibratória, barra paralela, cama elástica, circuito psicomotor com 

escadas e rampas, bolas de diversos tamanhos e diferentes texturas, tabelas de 

basquetebol adaptado, mini traves, quebra-cabeça, jogos de tabuleiros, cordas, escada 

horizontal, arcos, bastões, argolas entre outros. 

Quanto às aulas, o tempo varia entre 35 e 40 minutos. Pelas observações feitas 

e conversas com os professores, foi possível perceber que esse tempo cronológico pode 

facilitar bastante o tempo pedagógico. Devido ao fato de os educandos apresentarem 

deficiência intelectual e/ou outras deficiências ou transtorno do desenvolvimento global, 

a maioria tem a atenção reduzida e esse tempo passa a ser mais adequado para que não 

se dispersem durante as atividades propostas.  

Outro aspecto que contribui para o melhor desenvolvimento das aulas é o 

número de educandos e professores: a quantidade máxima são 08 alunos e os 

professores nunca atuam sozinhos, mas sempre em duplas; o que contribui para o bom 

desenvolvimento das questões pedagógicas e de outras que se fazem necessárias. Como 

o espaço possui uma vasta opção de equipamentos e materiais, as aulas sempre têm 

bastante estímulos, o que é preconizado pela abordagem psicomotricista: 



 
 

223 
 

 

Entende-se “psicomotricidade” como uma ciência que se estuda o indivíduo 

por meio do seu movimento; movimento esse que exprime, em sua ação, 

aspectos motores, afetivos e cognitivos, e que é resultado da relação do 

sujeito com seu meio social. O movimento psicomotor está carregado de 

intenção, pois é resultado de uma ação planejada (psico) voltada a um fim 

determinado (GONÇALVES, 2010, p.85, apud ROCHA e ZAGATO NETO, 

2012). 

 

Ao contrário, no ensino em que não se considera a motricidade e que as 

pessoas com deficiência são desprezadas em suas potencialidades cognitivas, muitas 

vezes estas são tratadas como “café com leite”, segundo uma terminologia utilizada por 

Amaral (1998), para narrar as brincadeiras de rua em que ela participava com outras 

crianças e que, por ter deficiência física, era tratada de forma diferente: “Que mal me 

fazia ser café-com-leite! Aquele faz de conta que é mas não é, que não é mas é. Um jogo 

de mentiras, de cartas marcadas, de fingimento, até talvez bem intencionado 

(AMARAL, 1998, p. 13).  

Situações como estas motivam a pesquisa sobre as experiências e os 

conhecimentos advindos da Escola Especial, pois certamente poderão colaborar para 

que práticas mais inclusivas aconteçam na escola regular.  

 

Palavras-chave: Educação física. Escola especial. Ensino básico. 
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i Tradução nossa do original: “Ma main m’obéit, le plus souvent. Pourtant, lorsque j’écris, la maîtrise des 

formes que je trace m’échappe à l’ordinaire. Relisant des notes et pensant à ce que je voulais exprimer, je 

me retrouve souvent en faute, sinon d’orthographe, du moins de style ou de lisibilité. Ai-je vraiment écrit 

pour être lu? A qui s’adressnt les graffitis inscrits en marge d’un morceau de papier, griffonnés quand les 

idées se pressent et doivent être notées avante qu’elles ne s’envolent?” 

 


