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Apresentação 
 

Os anais do VII Seminário de Dissertações do PPGEEB-Cepae/UFG são 

uma produção do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, do 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, da Universidade Federal de Goiás. 

Eles reúnem os resumos simples, relativos aos projetos de pesquisa dos mestrandos 

ingressos no Programa, por meio do processo seletivo de 2019-2, e os resumos 

expandidos referentes às pesquisas em desenvolvimento pelos mestrandos ingressos no 

Programa, por meio do processo seletivo de 2019-1. 

O Seminário, já em sua sétima edição, ocorreu no período de 14 a 16 de 

setembro de 2020, com uma programação baseada, exclusivamente, no uso de 

tecnologias digitais, em razão do contexto pandêmico da Covid-19, que inviabilizou a 

realização do evento conforme se deu nas edições anteriores. Na abertura, foi utilizada a 

plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube, para a realização, no formato live, 

da conferência intitulada “Políticas públicas para a Educação Básica”, proferida pela 

professora Celi Nelza Zulke Taffarel, da Universidade Federal da Bahia. Para a 

realização das Mesas Coordenadas constituídas e as Sessões de Comunicação Oral 

programadas, foram criados ambientes virtuais, recorrendo-se ao serviço de 

comunicação por vídeo Google Meet, seguindo critérios semelhantes aos utilizados na 

organização dos eventos ocorridos presencialmente: número de participantes com 

apresentação de trabalhos, coordenadores das mesas, coordenadores e arguidores das 

sessões, monitores e ouvintes. Com essa estrutura, a Comissão Organizadora do evento 

pode manter o intuito de garantir as condições necessárias para uma produtividade que 

se aproximasse da alcançada com as atividades desenvolvidas no formato presencial. 

Os resumos dos trabalhos apresentados no Seminário foram agrupados da 

seguinte forma, nestes anais: “Resumos simples” e “Resumos expandidos”. O critério 

que diz respeito a aproximações temáticas, utilizado na organização das Mesas 

Coordenadas e das Sessões de Comunicação Oral, foi aproveitado para a disposição dos 

resumos, de forma que podem ser localizados tomando-se como referências a sequência 

e os títulos das mesas e das sessões, conforme apresentado na programação do evento. 

Na perspectiva de ampliar o acesso da comunidade acadêmica, e em geral, 

aos projetos e às pesquisas que vêm sendo realizadas acerca do ensino na Educação 

Básica, por meio do PPGEEB-Cepae/UFG, apresentamos estes anais, com a satisfação 
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pela constatação da vivacidade do movimento investigativo iniciado no ano passado, 

mesmo que as condições para ele se realizar tenham sofrido profundas alterações. Em 

tempos de busca por novas possibilidades para o percurso futuro da humanidade, a 

realização do VII Seminário de Dissertações do PPGEEB-Cepae/UFG, possibilitada 

pelo uso de tecnologias digitais, além de evidenciar os avanços alcançados quanto aos 

instrumentos e às formas de interação já criadas no mundo globalizado, confirma a 

incessante dinâmica promovida pelos pesquisadores das diversas áreas, sempre a 

impulsionar para descobertas, mas, sobretudo, a revolucionar a maneira como são 

percebidas as relações entre o homem e o conhecimento. E por focarem nas questões 

relativas ao ensino, as pesquisas às quais se referem os resumos aqui apresentados 

ilustram a inquietude que, ao mesmo tempo em que leva à problematização de 

experiências de ensino e aprendizagem e o processo educativo como um todo, produz 

novas ideias, abre outros caminhos e apresenta possibilidades inovadoras para que haja 

avanços nesse processo com as crianças e os jovens, na Educação Básica. 

 

 

Comissão Organizadora 
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PRÁTICAS INTEGRADORAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

O USO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

POR MEIO DE AULAS INVESTIGATIVAS 

 

Nayra Thayne Cena de Oliveira (Mestranda – PPGEEB-Cepae/UFG) 

nayrathayne@gmail.com 

Prof. Dr. Marcos Antonio Gonçalves Júnior (Orientador – PPGEEB-Cepae/UFG) 

margonjunior@ufg.br 

 

Resumo 

A presente pesquisa tem como finalidade investigar o uso de materiais manipuláveis e 

suas potencialidades para que os alunos os utilizem como ferramentas, em um contexto 

de aulas de matemática investigativas. Investigar, em um contexto de aulas de 

matemática, diz respeito a lidar com uma situação da qual podem surgir um ou mais 

problemas que podem ter uma ou mais soluções. De acordo com Ponte, Brocado e 

Oliveira (2013), investigar em matemática é uma forma de construir o conhecimento. 

Segundo Skovsmose (2000), a aula tradicional é dividida em duas partes: 

primeiramente, o professor apresenta as ideias e suas técnicas matemáticas e, depois, os 

alunos resolvem exercícios. Ainda segundo o autor, essa abordagem da aula tradicional 

se enquadra no paradigma do exercício. Já nas práticas de sala de aula com “cenários 

para investigação”, como defende o autor, os alunos são convidados a se envolverem no 

processo de exploração e argumentação. Para Lorenzato (2006), materiais manipuláveis 

são aqueles materiais que podem ser tocados e manipulados. Além disso, esses 

materiais podem tornar os conceitos mais compreensíveis. De acordo com Nacarato 

(2005), não é o simples uso de materiais que possibilitará a elaboração conceitual por 

parte do aluno, mas a maneira como esses materiais são utilizados. Com isso, a pesquisa 

pretende investigar estratégias para ensinar matemática por meio de aulas investigativas, 

envolvendo materiais manipuláveis. Os procedimentos metodológicos da pesquisa serão 

baseados nas características da Pesquisa Narrativa. Segundo a visão de Clandinin e 

Connelly (2015), o uso frequente da pesquisa narrativa como experiência educacional 

deve ao fato dos seres humanos serem contadores de histórias que, individual e 

socialmente, vivem vidas relacionadas. O produto educacional da presente pesquisa será 
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um material didático para o aluno com manual do professor, juntamente com um 

conjunto de narrativas sobre as experiências vivenciadas com o material. Esse material 

conterá propostas de atividades investigativas envolvendo materiais manipuláveis. A 

ideia é elaborar atividades, pensando na didática da aula, e desenvolvê-la com alunos do 

5° ao 9° ano. 

 

Palavras-chave: Materiais manipuláveis. Atividade investigativa. Pesquisa narrativa. 

Ensino. Educação matemática. 

 

O USO DE MÍDIA DIGITAL NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DO 

ALUNO AUTISTA NA ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Lorena Rosa Silva (Mestranda – PPGEEB-Cepae/UFG) 

loren.educ@gmail.com 

Profa. Dra. Elisabeth Cristina de Faria (Orientadora – PPGEEB-Cepae/UFG) 

beth@ufg.br 

 

Resumo 

A educação básica consiste na oportunidade primária de desenvolvimento social, 

cultural e político de cada indivíduo Brasileiro. Atualmente é uma preocupação dos 

educadores e tem sido debatida em vários espaços sociais. Garantir o ensino básico é 

pensar em direitos para todos. Se antes a pessoa deficiente não poderia estar em outros 

espaços além de seus lares ou casas assistencialistas, o resultado de grandes lutas 

historicamente são os direitos básicos e um deles é o direito de educação. Os primeiros 

registros sobre o autismo foram estudados em 1940, pelo psiquiatra Leo Kanner, 

definindo o paciente com dificuldades de socializar, gestos repetitivos e um 

distanciamento do mundo real. O manual diagnóstico e estatístico de transtornos 

mentais (DSM-V) estabelece os critérios diagnósticos do autismo sendo os principais 

déficits na comunicação social anormal, verbal e comportamentos restritivo-repetitivos 

podendo haver comorbidade. A agência de departamento de saúde e serviços humanos 

(OCD), publicou em março de 2020 uma pesquisa onde o número de 1 a cada 54 

crianças que nascem apresentam o transtorno do espectro autista. Diante dessa realidade 

percebe-se a necessidade de haver mais pesquisas na área e de pensar em processos 

didáticos e estratégias de ensino utilizando as inovações tecnológicas como instrumento 
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para mediação de uma educação inclusiva de qualidade. Segundo Souza (2016) o jogo 

digital para alunos TEA, não é apenas um instrumento tecnológico, mas uma rede de 

possibilidades na aquisição cognitiva e fazem parte de um contexto amplo de cultura e 

sujeito. Esse trabalho tem como objetivo utilizar o jogo digital como objeto de 

aprendizagem no processo de desenvolvimento cognitivo na alfabetização matemática 

do TEA, incluindo fatores cognitivos como percepção, atenção memória. O projeto se 

justifica pela relevância de entender os processos de desenvolvimento cognitivo do 

aluno TEA na utilização do jogo digital e sua apreensão dos conceitos matemáticos. 

Assim, temos a problemática desta investigação: Como se daria a alfabetização 

matemática dos alunos TEA na construção do desenvolvimento cognitivo utilizando o 

jogo digital como instrumento na mediação da aprendizagem? O trabalho se fundamenta 

teoricamente nas abordagens de Vigotski e Luria a respeito do desenvolvimento das 

funções cognitivas. A pesquisa será qualitativa, participante, sendo assim realizada na 

escola pública regular de ensino. Nessa perspectiva, o produto da pesquisa será o jogo 

digital como ferramenta tecnológica que viabilize a aprendizagem das conceituações 

matemáticas significativas para alfabetização do aluno autista. 

 

Palavras-chave: Autismo. Ensino. Aprendizagem. Matemática. Jogo digital. 

 

IMPLANTAÇÃO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: DESAFIOS METODOLÓGICOS E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Thiago Sousa da Silva (Mestrando – PPGEEB-Cepae/UFG) 

thiagosousadasilva@gmail.com 

Profa. Dra. Elisabeth Cristina de Faria (Orientadora – PPGEEB-Cepae/UFG) 

beth@ufg.br 

 

Resumo 

A robótica educacional é uma dentre as várias tecnologias educacionais que vêm sendo 

implantadas no ambiente escolar, possuindo características próprias que a faz se 

destacar como, por exemplo: o seu potencial para o trabalho interdisciplinar, o trabalho 

em equipe, o desenvolvimento do pensamento computacional, a dinamização da gestão 

de tempo, a gestão de recursos, possibilita a aplicação de metodologias ativas e o 
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protagonismo do estudante. Mas com a sua implantação surgem desafios metodológicos 

e a demanda por formação de professores para lidarem com este novo elemento em seu 

trabalho. Objetiva-se nessa pesquisa discutir as principais dificuldades metodológicas 

para aplicação da robótica educacional pelos docentes e também identificar as 

demandas por formação continuada dos docentes no que se refere ao uso de tecnologias 

educacionais e da robótica educacional na rede pública municipal de Aparecida de 

Goiânia, e a partir desta contribuir com a formação de professores por meio do produto 

educacional que será construído. Propõe-se pesquisar nas unidades escolares do Ensino 

Fundamental da rede que já possuem a robótica educacional como atividade 

extracurricular no contraturno. A base teórica será composta pelo construtivismo de 

Jean Piaget, no construcionismo de Seymour Papert e no ensino por competências de 

Philippe Perrenoud. Quanto à classificação da pesquisa segundo seus objetivos 

adotamos a do tipo descritiva, para a análise dos dados utilizaremos a abordagem quali-

quantitativa, as técnicas adotadas são a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. 

Será desenvolvida uma sequência didática como produto educacional que sirva de 

subsídio à integração da robótica educacional ao currículo escolar do Ensino 

Fundamental.  

 

Palavras-chave: Robótica educacional. Metodologia de ensino. Formação de 

professores.  

 

ORIENTAÇÃO DA PESQUISA ESCOLAR NA PERSPECTIVA DO 

PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO DO CEPAE 

 

Sheila Cristina Frazão (Mestranda – PPGEEB-Cepae/UFG) 

sheilafrazao@gmail.com 

Profa. Dra. Fernanda Cruvinel Pimentel (Orientadora – PPGEEB-Cepae/UFG) 

fernandacruvinel@ufg.br 

 

Resumo 

A biblioteca escolar constitui-se de um dos espaços colaborativos da escola na formação 

dos alunos no que diz respeito à aquisição de conhecimentos necessários à sua 

aprendizagem e também para sua formação como cidadão. Complementarmente, a 

pesquisa escolar é uma atividade pedagógica importante e melhor realizada quando 

mailto:sheilafrazao@gmail.com
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mediada conjuntamente pelo professor e o bibliotecário com o apoio da biblioteca, a 

qual pode dispor de diversas fontes de informação impressas e digitais, tais como 

dicionários, enciclopédias, livros informativos, dentre outras, para direcionar as 

pesquisas escolares, tornando-as mais confiáveis e satisfatórias. Neste trabalho 

pretende-se identificar e analisar como os professores orientam as pesquisas escolares 

dos alunos no Ensino Médio do CEPAE. Especificamente investigar a produção 

acadêmica que aborda o tema da pesquisa escolar no Ensino Médio, o uso das fontes de 

informação no amparo dessas pesquisas e a relação do bibliotecário com a escola; e 

apontar possibilidades para o uso das fontes de informações e da biblioteca escolar em 

atividades de pesquisa dos escolares do Ensino Médio, para uma disciplina específica, 

através de um tutorial, que facilite a execução da pesquisa escolar. O desenvolvimento 

do trabalho será um estudo de caso do tipo exploratório com a aplicação de questionário 

com os professores para identificar como se dá a prática de orientação dos professores 

para execução das pesquisas escolares. Esse estudo será baseado no processo de busca 

de informação de Carol Kuhlthau (2010) que preconiza a atividade de pesquisa em 

estágios: iniciação, seleção, exploração, formulação, coleta, apresentação e avaliação. 

Também nas discussões de Fialho (2004) e Gasque (2020) sobre “saber buscar e usar a 

informação”, com enfoque na formação do pesquisador juvenil. Propõe-se como 

produto educacional o desenvolvimento de um tutorial em formato digital com 

orientações para facilitar aos professores a proposição e acompanhamento das pesquisas 

escolares. 

 

Palavras-chave: Professor. Pesquisa escolar. Ensino médio. Cepae.  

 

LEITURA LITERÁRIA E ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A REPRESENTAÇÃO DO PRECONCEITO RACIAL NA OBRA DE MIA 
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Profa. Dra. Vivianne Fleury (Orientadora – PPGEEB-Cepae/UFG) 
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Resumo 

De forma generalizada, na esfera social, é possível observar várias formas de 

preconceito racial e discriminação em relação aos afrodescendentes, a despeito da 

resistência dos movimentos sociais e da criação de leis que criminalizam este tipo de 

prática, o racismo é latente em nosso país. Em alguns momentos surge de forma velada, 

por meio de práticas mecânicas e inconscientes, em outros é explícito e violento, o que 

pode ser percebido a partir dos meios de comunicação de massa, redes sociais, e em 

narrativas diversas. Este projeto de pesquisa propõe formação do leitor literário na 

educação básica por meio de um exercício de desmistificação do preconceito racial na 

obra do escritor moçambicano Mia Couto. Entendendo que o espaço escolar é um lugar 

privilegiado para a construção de uma ética da igualdade que tenha como princípio o 

respeito e o reconhecimento das diferenças, e que a literatura é, além de um direito 

(CANDIDO, 2010) um instrumento de emancipação, de humanização e de debate 

crítico da realidade, a partir da leitura de três contos de Couto, do livro Cada homem é 

uma raça, pretende-se questionar o processo de naturalização do preconceito racial além 

de analisar como a escola aplica as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais norteadas pela Lei 10.639/2003 e se as respectivas 

Diretrizes estão contempladas no Plano Político Pedagógico. A pesquisa terá como 

referencial teórico a obra de Antonio Candido e Tzvetan Todorov, entre outros autores. 

A abordagem metodológica será qualitativa, composta por análise documental, 

aplicação de questionário semiestruturado e pesquisa de campo, com observação de 

aulas ministradas pelos professores das diferentes áreas. Após o procedimento de coleta, 

os dados serão analisados. Como última atividade, os estudantes deverão criar vídeos 

em que apresentem uma releitura dos contos de Mia Couto, relatando suas percepções 

sobre preconceito racial e formas de combatê-lo. Tais vídeos serão a base para a 

produção de um documentário que será o produto educacional desta pesquisa.  

 

Palavras-chave: Ensino. Formação do leitor literário. Preconceito racial. Lei 

10.639/2003. 
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LITERATURA INFANTIL E PRÁTICAS DE LEITURA NO 3º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Sandra Marcia Gomes Camargo (Mestranda – PPGEEB-Cepae E/UFG) 

gomesmarcia09@hotmail.com 

Profa. Dra. Ilse Leone B. C. de Oliveira (Orientadora – PPGEEB-Cepae/UFG) 

ilse@ufg.br 

 

Resumo 

Este projeto tem como objeto de estudo as práticas de leitura literária realizadas com a 

lunos do 3º ano do Ensino fundamental. Por meio de análise fundamentada teórica e 

metodologicamente, buscar-se-á problematizar essas práticas com vistas a perceber 

como a literatura infantil é reconhecida e valorizada nesse nível de ensino. A partir do 

diálogo com professores e discentes sobre suas concepções, memórias, experiências e 

procedimentos pedagógicos relacionados à literatura, pretende-se problematizar e 

refletir acerca das metodologias e estratégias de leitura efetivadas nas escolas, visto que 

é notório o fracasso escolar na formação de leitores. Investigar-se-á, portanto, porque 

muitos alunos não se interessam pelos livros. A leitura precisa fazer sentido para aos 

alunos, ser prazerosa e contextualizada. Nessa perspectiva, a literatura infantil 

proporciona às crianças possibilidades de criar, recriar, compreender e interpretar o 

mundo. Além disso, promove diferentes experiências com a linguagem e com os 

sentidos, possibilitando, sobretudo, o desenvolvimento linguístico, emocional e 

cognitivo. O foco deste estudo é possibilitar o entendimento de que a literatura não deve 

ser usada como recurso para estabelecer regras, modelos ou, simplesmente, como um 

manual didático empregado para responder a questões descontextualizadas, realizadas 

mecanicamente. É importante considerar a subjetividade, o estético, a emoção 

imensurável do prazer da leitura. O ato de ler e contar histórias requer da docente 

intencionalidade, conhecimento do texto, conscientização e entusiasmo. Esta 

investigação propõe promover, no lócus de pesquisa, o conhecimento teórico, 

epistemológico, por meio do estudo de alguns dos autores que são referência na 

literatura, entre eles Lajolo, Abramovich, Zilberman, Cunha, Souza, Candido, Chartier, 

Todorov. Além disso, apresenta-se como proposta analisar e incentivar a prática da 

leitura literária, coletar, registrar e gravar as experiências, memórias dos professores, 

pais e alunos leitores. 
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Palavras-chave: Ensino. Literatura infantil. Formação de leitor. Práticas de leitura.  

 

LEITURA LITERÁRIA NA SALA DE AULA: IDAS E VINDAS, INTERAÇÕES 

E DESCOBERTAS 

 

Roselene Maria Santana e Souza (Mestranda – PPGEEB-Cepae/UFG) 

rosysouzasantana@gmail.com 

Prof. Dr. Newton Freire Murce Filho (Orientador – PPGEEB-Cepae/UFG) 

murce@ufg.br 

 

Resumo 

Aparentemente, as inovações tecnológicas têm contribuído para distanciar os alunos dos 

livros literários e, consequentemente, do hábito de ler, como é perceptível no âmbito 

escolar e conforme se evidencia nos livros de registros de locação de bibliotecas 

consultadas de duas Escolas de Ensino Fundamental I do município de Inhumas, Goiás. 

Observa-se que alunos de 5ºs anos são os que apresentam menor número de locações. 

Essas práticas tendem a se ressaltar nos anos subsequentes, o que pode contribuir para 

formar alunos do Fundamental II desestimulados para a leitura, sendo esta um 

referencial importante para o desempenho acadêmico. Considerando essa perspectiva, o 

presente projeto tem como objetivo contribuir para a constituição de leitores literários 

envolvidos e comprometidos com a prática de leitura na escola. A pesquisa tem sua 

fundamentação teórica baseada em estudos de Todorov (2009), Coelho (2000), Cosson 

(2012), Zilberman (1985), Colomer (2007), Cademartori (1986), dentre outros. A 

metodologia de trabalho dar-se-á pela formação de um grupo de referência leitora para 

disseminar práticas de leitura em uma escola parceira. A investigação terá como público 

alvo 10 alunos de 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola referência, que 

comporão um Grupo de Leitores Itinerantes (GLI) e uma turma de 5º ano do turno 

vespertino, composta por 25 alunos, de uma escola parceira, ambas na cidade de 

Inhumas, Goiás. A proposta é uma experiência de prática de trabalho com obras 

literárias e será efetivada por meio de um projeto de leitura. O projeto terá como foco 

atividades literárias que possam contribuir para o processo de formação de leitores 

literários e culminará na produção de um documentário sobre as experiências 

compartilhadas. Com a realização dessa pesquisa espera-se aproximar do que declara 
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Colomer (2007): “o objetivo da educação literária é, em primeiro lugar, o de contribuir 

para a formação da pessoa” (p. 31). 

 

Palavras-chave: Formação do leitor. Leitura literária. Ensino fundamental. 

 

POESIA E SUBJETIVIDADE NA FORMAÇÃO DO JOVEM LEITOR: A 
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celia.ufg@hotmail.com 

 

Resumo 

O presente projeto consiste em evidenciar como se dá a relação leitor, texto e autor, com 

ênfase especial no leitor, uma vez que o estudo que ora se propõe recairá sobre o 

universo literário da escritora Cora Coralina. A imagem que a leitura de poesia nos 

oferece faz-se verdadeiramente nossa, quando estes três elementos – leitor, texto e autor 

– pertencem ao mesmo espaço e, por esse viés, se desenvolverá esse estudo. O corpus 

de análise será o livro de poemas Dos becos de Goiás e Estórias Mais e conjunto da 

obra da poeta. Objetiva-se investigar como a leitura da poesia de Cora Coralina, sob a 

perspectiva da memória e da identidade, pode contribuir para a formação do jovem 

leitor e despertar o gosto pela poesia. O estudo terá como fundamento teórico, entre 

outros autores, Antônio Cândido, Roland Barthes, Vicent Jouve, Annie Rouxel, Regina 

Zilberman, Rildo Cosson. Para a consecução do objetivo proposto, além da pesquisa 

bibliográfica, será feita uma pesquisa-ação, com intervenção pedagógica em uma turma 

de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da Cidade de Goiás. 

A mediação direta com o jovem estudante e leitor visa, ao final do processo, ter como 

resultado um produto educacional, nesse caso, um documentário em que se mesclem 

não só a linguagem acadêmica/pedagógica, mas também a poética, capaz de evidenciar 

a composição dos poemas e vivências de Cora Coralina na criação e na perspectiva 

subjetiva do aluno em meio a lugares poetizados da cidade de Goiás. 

 

Palavras-chave: Ensino. Leitura de poesia. Formação de leitor. Cora Coralina. 
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1985): AS PERCEPÇÕES E ABORDAGENS CONSTRUÍDAS PELOS 

PROFESSORES DE HISTÓRIA DE ESCOLAS PÚBLICAS DE GOIÂNIA–GO 

 

Dorival da Costa Santos (Mestranda – PPGEEB-Cepae/UFG) 

doryval@hotmail.com 

Profa. Dra. Anna Maria Dias Vreeswijk (Orientadora – PPGEEB-Cepae/UFG) 

annamdv@hotmail.com 

 

Resumo 

O ensino de História sobre a Ditadura Civil-Militar no Brasil (1964 – 1985) ainda é 

polêmico, uma vez que as disputas entre as diversas narrativas em torno desse período 

se reverberam e estão em disputa na sociedade. O contexto social brasileiro, 

principalmente após o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 

2015, se tornou bastante conturbado, marcado pela polarização política. Num desses 

extremos ideológicos, há conclamadores de uma intervenção militar e, entre eles, muitos 

jovens. Diante desse cenário, a presente pesquisa tem como proposta investigar a 

percepção e a prática dos professores de história sobre o conteúdo da Ditadura Civil-

Militar. Na visão deles, há falhas na abordagem sobre a ditadura em sala de aula? Quais 

possíveis demandas esses docentes possuem em relação ao tema? Os sujeitos da 

pesquisa são professores de história de escolas públicas de Goiânia-GO que lecionam o 

tema, geralmente trabalhado no 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino 

Médio. Por se tratar de uma pesquisa que envolve professores, sua formação e prática de 

ensino de história e a Ditadura Civil-Militar, temos como marcos teóricos autores que 

possibilitam a relação entre estes elementos, como Circe Bittencourt, Selva Guimarães 

Fonseca, Maurice Tardif, Marcos Napolitano e Daniel Aarão Reis. Para a consecução 

dos objetivos propostos, optou-se por adotar, além da pesquisa bibliográfica, a 

metodologia da História Oral por meio da realização de entrevistas semiestruturadas. Ao 

final da pesquisa, pretende-se ter como produto educacional um minicurso sobre o tema, 
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construído com os sujeitos da pesquisa a partir das demandas identificadas nas 

entrevistas. O minicurso será voltado para os professores, que poderão utilizá-lo como 

subsídio para se trabalhar o tema da Ditadura Civil-Militar em sala de aula, e será 

disponibilizado de forma impressa, digital ou em sites voltados para a pesquisa e o 

ensino de História. 

 

Palavras-chave: Professores. Ensino de História. Ditadura civil-militar. 

 

AS RELAÇÕES DE GÊNERO NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UMA DISCUSSÃO 
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Islorrane de Jesus Farias (Mestranda – PPGEEB-Cepae/UFG) 

isahta55@hotmail.com 

Profa. Dra. Anna Maria Dias Vreeswijk (Orientadora – PPGEEB-Cepae/UFG) 

annamdv@hotmail.com 

 

Resumo 

Este trabalho pretende discutir as relações de gênero no contexto da educação infantil, 

analisando como os discursos e o posicionamento das famílias sobre questões de gênero 

interferem na dinâmica das relações interpessoais das crianças, e por conseguinte, quais 

os reflexos dessa construção de sentidos sobre o feminino e masculino nos processos de 

socialização e interação entre as crianças pequenas no cotidiano escolar. Tendo em vista 

que a educação infantil se configura como o primeiro contato da criança pequena com 

uma instituição educacional, observa-se que o comportamento das crianças na escola é 

marcado por suas referências familiares, especialmente durante atividades como 

brincadeiras e dinâmicas pedagógicas. Busca-se então compreender quais e de que 

maneira os discursos e posicionamentos familiares refletem e interferem nas práticas de 

ensino da escola. A hipótese é que as práticas de ensino podem reforçar ou levar a 

reflexão sobre esses paradigmas de gênero. Para isso, será realizado um estudo de caso 

num Centro de Educação Infantil (CMEI) localizado no município de Goiânia (GO), 

onde lançaremos mãos de questionários direcionados às famílias das crianças com 4 e 5 

anos de idade, com vistas à análise qualitativa das respostas. Posteriormente, será 

promovida uma roda de conversa com as famílias para discussão e (re)significação dos 

sentidos relacionados a temática. A discussão apresentada busca analisar o 
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posicionamento familiar sobre as questões de gênero, que podem evidenciar as 

significações que sustentam as diferenças estabelecidas entre o feminino e masculino 

numa lógica binária, e consequentemente, suas implicações nas experiências individuais 

e coletivas das crianças pequenas da fase da pré-escola. Tal discussão fundamentar-se-á 

pelos autores Bourdieu, que discute as questões de gênero como relações de poder; 

Scott, que discorre de forma panorâmica sobre gênero no âmbito social e Louro, que 

apresenta contribuições sobre gênero voltado ao campo educacional. 

 

Palavras-chave: Educação infantil. Família. Ensino. Gênero. Binarismo.  

 

EDUCAÇÃO HISTÓRICA E O USO DAS TICS: UMA PROPOSTA DE ENSINO 
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Profa. Dra. Anna Maria Dias Vreeswijk (Orientadora – PPGEEB-Cepae/UFG) 

annamdv@hotmail.com 

 

Resumo 

A pesquisa tem por objeto de investigação o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) no ensino e na aprendizagem de História na educação básica, com 

enfoque naquelas relacionadas às mídias digitais que permitem a criação de conteúdos e 

a comunicação direta entre seus produtores e consumidores. Comumente, a utilização 

dessas tecnologias se configura em cópia por parte dos estudantes e reproduz apenas a 

ideia de uma narrativa única da História. Diante disso, se levanta a seguinte 

problemática: Como as TICs poderiam se configurar em aliadas na aprendizagem de 

História no ensino básico, promovendo a autoria dos alunos no processo de aprender a 

partir do contato com fontes diversas? A base teórica consiste nos trabalhos produzidos 

na área de ensino de História na perspectiva da Educação Histórica, tendo como 

principais autores Rüsen (2010), Barca (2011), Bittencourt (2004), Schmidt (2006), 

Peter Lee (2006). A Educação Histórica visa uma didática construída por historiadores, 

cujo foco é a aprendizagem dos alunos a partir da investigação das concepções a 

respeito da História e da reflexão sobre a epistemologia da História. Os trabalhos de 

pesquisadores que refletem sobre a importância da inserção das mídias sociais na escola 
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também se configuram como base teórica, destacando os trabalhos de Bevorty e 

Bellonif (2009) e Moran (2000). A metodologia de trabalho consiste em pesquisa 

bibliográfica referente ao ensino de História e a sua relação com as TICs, além de 

investigações empíricas por meio de questionários acerca das concepções dos alunos 

sobre ensino e aprendizagem de História e as TICs. Como produto educacional, 

pretende-se uma sequência de três vídeos tutorias que objetivam orientar as pesquisas 

escolares dos alunos por meio das TICs, para que estes usem a tecnologia à serviço do 

contato com fontes históricas variadas, da autoria do conhecimento e da comunicação 

de sua aprendizagem. 
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Resumo 

O presente projeto tem como objetivo apresentar um estudo sobre as escolas estaduais 

com projetos de militarização da região leste da cidade de Goiânia. O estado de Goiás 

apresenta-se com destaque quando o assunto é escolas militares e alguns estudos 

surgiram sobre essas escolas e seu impacto na sociedade, porém pouco se sabe sobre as 

escolas com projetos de militarização aprovados e não militarizadas. Diante disso, surge 

a necessidade de tal pesquisa com foco na realidade anterior a militarização 

propriamente dita. Aqui se pretende descobrir como surgem esses projetos na 

assembleia legislativa de Goiás, quem os propõem, quais critérios levaram a escolha das 

escolas para se tornarem militares, o porquê desses projetos não terem se efetivado até o 

momento e o que pensa a comunidade escolar a respeito do tema. O recorte se dará na 

região leste de Goiânia por ser uma região já com escolas militares e ainda sim 

apresentar outras escolas com projetos para militarizarem. A mídia e aqueles que 
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defendem a militarização de escolas públicas fazem com dois argumentos principais, de 

que as escolas apresentam altos índices de violência e de que a qualidade de ensino 

melhora com a militarização. Porém, dados apresentados nas últimas avaliações da 

Prova Brasil que resulta no IDEB (índice da educação básica) do estado de Goiás e 

dados de outras pesquisas relevantes sobre o tema apontam que a qualidade de ensino 

em nada se relaciona com disciplina e ainda que o fato de existir uma escola militar em 

determinado bairro não diminui a violência no local. Colocamos em questionamento a 

existência de tantas escolas militares no estado de Goiás. O produto resultante dessa 

pesquisa será um documento norteador para projetos políticos pedagógicos 

democráticos nas escolas pesquisadas que considerem as demandas de toda a 

comunidade escolar.  
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Resumo 

As Metodologias Ativas de Aprendizagem vêm sendo estudadas e aplicadas em cursos 

de Graduação e Pós-Graduação. Pesquisas apontam que o emprego dessas metodologias 

tem contribuído para o engajamento dos estudantes do Ensino Superior nas atividades 

propostas e favorecido no desenvolvimento da autonomia para realizá-las. Assim, a 

pesquisa prevista tem como objetivo fundamental investigar as contribuições do 

emprego das Metodologias Ativas de Aprendizagem na Educação Básica, 

especificamente, na formação de leitores dos anos finais do Ensino Fundamental (8º 
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ano). As perguntas norteadoras são as seguintes: quais as contribuições das 

Metodologias Ativas para o ensino de literatura nos anos finais do Ensino Fundamental 

e quais são os seus desafios no trabalho docente? A proposta se fundamenta na 

perspectiva dialógica do ensino de línguas e tem como referências estudos de Mikhail 

Bakhtin e de Antônio Marcuschi sobre os gêneros discursivos; de Roxane Rojo acerca 

das práticas de multiletramento; de Paulo Freire e sua concepção de autonomia; de 

Graça Paulino, Sônia Kramer, Antonio Candido, Regina Zilberman e Vargas Llosa a 

respeito da formação do leitor literário; e de José Moran, Marcos Masetto e Lílian 

Bacich sobre as Metodologias Ativas. As etapas abarcarão revisão bibliográfica, 

pesquisa de campo qualitativa, por meio de observação direta extensiva em aulas e 

aplicação de questionários, análise de dados e criação de um Produto Educacional, que 

consistirá em um website a ser mantido com materiais didáticos diversos (textos, 

roteiros para professores e atividades para alunos), que auxiliem professores de Língua 

Portuguesa e das demais áreas do conhecimento, quanto ao uso de recursos didáticos e 

ao emprego de Metodologias Ativas. 
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Resumo 

O presente trabalho refere-se à proposta didática de produção textual dissertativo-

argumentativa, que será desenvolvida em uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental, 

da Escola Municipal Coronel José Viana Alves, Goiânia-Go. O tema foi escolhido 

diante das dificuldades que os alunos da escola básica têm em desenvolver a 

argumentação em seus textos. Tal constatação contribuiu para a escolha do objeto de 

pesquisa, dissertação como um texto de natureza argumentativa, visto que o conteúdo 

argumentativo desses textos concentra-se no senso comum, o que deve ser superado 
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através do processo de aprendizagem ainda no Ensino Fundamental. Desse modo, 

propõe-se o desenvolvimento de atividades sequenciais, com princípios da metodologia 

ativa, da teoria de gêneros discursivos, visando à discussão do problema em temas 

diversos, promovendo o desenvolvimento de repertório argumentativo e algumas 

propostas de intervenção sobre problema em questão. O objetivo da pesquisa é 

desenvolver uma sequência didática envolvendo a criação do Currículo Projeto (Projeto 

Explicativo) e Projeto Construtivo com base na investigação do processo de evolução 

da escrita de alunos sujeitos. O método de pesquisa é qualitativo-quantitativo com 

aplicação de questionários, coleta de dados, envolvendo a análise das produções textuais 

dos alunos. O estudo terá como fio norteador as teorias de Bakhtin (1991) e Geraldi 

(2015), além de Lílian Bacich (2018), José Moran (2013) para abordagem da 

metodologia ativa, Paulo Freire (2001) para ressaltar a discussão sobre a leitura na 

escola. Como produto educacional a ser desenvolvido, propomos que as sequências 

didáticas configurem um e-book que apresentarão sugestões de como conduzir o 

processo de autonomia de escrita dos educandos em sala de aula. Além disso, serão 

ofertadas oficinas de produção de texto em cursos de capacitação, durante o 

planejamento coletivo dos docentes da instituição educacional supracitada, com o 

intuito de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem ainda mais ativo e 

transformador. 

 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Produção textual. Argumentação. Metodologias 

ativas. 

 

REFLEXOS DAS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E PRÁTICAS DE 

EDUCATIVAS NO ENSINO DE GRAMÁTICA NAS AULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

Átila Carvalho Dias (Mestranda – PPGEEB-Cepae/UFG) 

atilacd@hotmail.com 

Profa. Dra. Elisandra Filetti Moura (Orientadora – PPGEEB-Cepae/UFG) 

elisandrafiletti@yahoo.com.br 

 

Resumo 

mailto:atilacd@hotmail.com
mailto:elisandrafiletti@yahoo.com.br


 
 

28 
 

Desde os anos de 1980, a gramática prescritiva, como o centro das aulas de língua 

portuguesa, vem sendo recriminada. Antes desse período, essa prática era a norteadora 

do ensino de língua nas escolas. Porém, com os PCN, a rejeição a esse tipo de prática 

foi ainda maior, uma vez que o ensino de língua preconizado nas diretrizes educacionais 

é o de formar um cidadão competente para ler, ouvir, escrever e falar, de acordo com a 

finalidade comunicativa e a variedade linguística adequada à situação de fala. O 

objetivo da presente pesquisa é compreender a relação entre concepção de linguagem e 

práticas de ensino envolvidas no uso linguístico, a fim de colaborar com a formação dos 

alunos da rede estadual de ensino de Goiânia-GO e, assim, promover o ensino de língua 

portuguesa nos moldes do que foi preconizado pelos PCN e reiterado pela BNCC. A 

concepção de linguagem é de base funcionalista (NEVES, 2012); baseia-se nos 

princípios interacionais de Bakhtin (1991) que compreende que a interação linguística, 

bem como o uso das palavras ganham expressividade no contexto de sua produção 

social. Outras referências teórico-metodológicas que entendem a linguagem e o ensino a 

partir de uma visão interacionista embasarão nossa pesquisa. A investigação se constitui 

como uma pesquisa-ação, cujo objetivo é analisar a relação existente entre concepção de 

língua adotada nas escolas e a prática docente, quanto ao ensino de língua-gramática, 

assim como, seus reflexos na produção de textos pelos alunos em sala de aula. Para 

coleta de dados usaremos planos de aulas, diários de anotações, questionários e 

produções de textos dos alunos. O produto educacional proposta será um site para 

divulgação do processo, resultados alcançados, planos de aula e atividades usadas no 

desenvolvimento da pesquisa para que outros professores possam ter acesso à 

experiência e encontrar um espaço de diálogo permanente. 
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Resumo 

Este trabalho será conduzido em grupos de alunos de 6º e 7º ano de uma escola da rede 

particular de Goiânia, Goiás. O objetivo da pesquisa é analisar a experiência dos alunos 

em contato com tópicos linguísticos de inglês de uma maneira crítica e afetiva, e 

investigar os possíveis benefícios a curto prazo do uso de uma metodologia mais 

humana, pessoal e crítica, que coloque a subjetividade dos alunos em papel central no 

processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa abordará os temas de ensino crítico e 

afetividade por meio de atividades que serão desenvolvidas ao longo de um semestre. 

Por meio de uma pesquisa-ação crítica, em que registros serão coletados após as aulas 

pela professora pesquisadora, e de um questionário que será respondido pelos alunos ao 

fim do semestre, procura-se descobrir diferentes maneiras de aplicação do ensino com 

abordagem crítica e afetiva na sala de aula de língua inglesa. Durante a pesquisa, uma 

ação didática será realizada, na qual a professora pesquisadora produzirá um podcast 

relatando a experiência para outros professores de língua sobre o desenvolvimento de 

aspectos linguísticos dos alunos, a partir da abordagem de temas críticos e afetivos que 

os coloque como sujeitos ativos. Para atingir o objetivo desta pesquisa, alguns autores 

que discorrem sobre ensino crítico e afetividade (Freire, 1994; Okazaki, 2005; Galvão, 

1995) foram incorporados. O ensino crítico defende que discursos hegemônicos devem 

ser problematizados em sala de aula, com o objetivo de atingir justiça social e 

igualdade. Já o tema de afetividade ressalta a importância de levar em consideração a 

individualidade do aluno e seus sentimentos em sala. Por meio dessa iniciativa de 

pesquisa, procura-se contribuir com o ensino crítico na educação básica, 

especificamente na área de língua estrangeira/inglês, em que majoritariamente os livros 

didáticos utilizam textos e discussões estereotipadas e apolíticas para mediar o processo 

de aquisição de língua.  
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Resumo 

O ensino de língua inglesa tem passado por inúmeras e distintas transformações ao 

longo da história da educação. Esse delinear tem apontado a urgência em (re)pensar 

novas estratégias metodológicas para o ensino de línguas estrangeiras (LE). Nesse 

sentido, esta investigação tem como perguntas de pesquisa: como tornar exequível a 

utilização da música no ensino da língua inglesa em uma concepção crítico-reflexiva de 

modo a proporcionar a formação de um sujeito reflexivo, crítico e autônomo? E ainda, 

seria possível empregar a música na sala de inglês fazendo emergir questões de cunho 

social? Por tal, objetivamos analisar e refletir sobre o uso da música no processo de 

ensino-aprendizagem de língua inglesa em uma concepção crítico-reflexiva, 

transformadora e transgressora (HOOKS, 2019). Assim, a investigação está pautada em 

uma abordagem qualitativa de pesquisa, mediante o desenvolvimento de uma pesquisa-

ação que será realizada com estudantes de uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental 

de uma escola pública, na cidade de Goiânia, Goiás. Para a coleta de dados, serão 

utilizados como instrumentos: gravação em áudio das aulas, diários reflexivos com 

anotações da professora, questionários e entrevistas realizadas no início e término das 

atividades com o alunado. O emprego dos questionários se dará com o intuito de 

compreender como a música, associada às questões transversais (Regionalidade, Meio 

Ambiente e Padrão de beleza), pode vir a potencializar o ensino de língua inglesa em 

uma perspectiva crítico-reflexiva no espaço da escola pública. Dado o exposto, esta 

proposta de trabalho visa contribuir com os estudos e pesquisas de ensino-aprendizagem 

de LE, por intermédio de uma perspectiva de educação crítica, suscitando a criação e o 

compartilhamento de um e-book como produto educacional. 
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Resumo 

Nos últimos anos, o mundo passou por profundas transformações e não se pode negar 

que a era digital tem influenciado e até mesmo provocado mudanças de paradigmas, 

mexendo com as estruturas da escola e apresentando novos desafios a esta. Destarte, a 

escola atual não pode ficar às margens do desenvolvimento tecnológico, e nem apática 

ao uso de tecnologias digitais. No que se refere ao ensino da língua inglesa, os recursos 

digitais estão cada vez mais presentes e há estudos que corroboram com a ideia de que 

esse processo pode ser aprimorado com o uso das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC), pois estas permitem aos professores proporem situações de 

comunicação autênticas, valorizando as práticas numa perspectiva de interação social. 

Nesse contexto, a presente pesquisa pretende responder a seguinte questão: Quais os 

desafios e as possibilidades de uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação enquanto recursos para o ensino crítico da língua inglesa nos anos finais 

do Ensino Fundamental em escolas públicas? O trabalho será realizado com 

observações de aulas, desenvolvimento de atividades e aplicação de questionários com 

os alunos e entrevista com professor(es) de uma escola pública no município de 

Aparecida de Goiânia - Goiás. O trabalho configura-se como uma pesquisa-ação, ou 

seja, um tipo de pesquisa na qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo. O referencial deste trabalho será embasado em Gómez, Lévy, Lira, Moran 

e Morin. Como produto final da pesquisa, pretende-se criar um website, de acesso 

gratuito, com sugestões de materiais didático-metodológicos (material teórico, 

sequências didáticas e atividades para os alunos) que possam auxiliar os professores de 

língua inglesa e demais interessados a inserirem as TDIC na sala de aula.  
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Resumo 

A pesquisa “O ensino colaborativo nas práticas pedagógicas: possibilidades para 

efetivação de uma escola para todos na Educação Básica” (PPGEEB/CEPAE/UFG) tem 

como objetivo principal experimentar diferentes atividades sistêmicas elaboradas por 

um grupo de professores e desenvolvidas por alunos do ensino médio de forma 

colaborativa, em uma escola pública de Goiânia. O interesse em desenvolver um estudo 

mais aprofundado sobre este assunto vem das experiências em sala de aula, em que se 

observa que a inclusão de todos os alunos nem sempre vem acontecendo. Para nortear a 

investigação tem-se como problemática: “como incluir, por meio de ações 

colaborativas, todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem, sem que haja 

padronização/classificação/exclusão dos sujeitos?”. Para alicerçar este trabalho, 

elegemos como base teórica os autores Maria Tereza Égler Mantoan (2015) e Jacques 

Rancière (2010). O percurso metodológico é traçado pela pesquisa-ação, que inclui a 

participação de professores, alunos, gestores, pais, comunidades em geral e 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que possam atuar 

voluntariamente na rede pública de educação básica e tenham interesse pelo tema. 

Como produto educacional os resultados das práticas colaborativas vivenciadas 

pelos grupos, cujos temas versarão sobre conteúdos disciplinares em suas 
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intrínsecas relações com questões do dia a dia escolar e familiar, serão filmados em 

vídeo (curta-metragem) e apresentados durante os encontros de integração da 

escola, bem como ficarão disponibilizados para acesso gratuito no Canal Youtube. 

 

Palavras-chave: Ensino colaborativo. Educação básica para todos. Curta metragem. 
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Resumo 

Esta pesquisa objetiva compreender como a representação da pessoa com deficiência 

múltipla é construída pelo professor da sala de aula comum, da educação básica, da rede 

regular de ensino do município de Goiânia. Qual o impacto dessa representação no 

ensino e aprendizagem desses educandos e na inclusão/exclusão escolar? Quais são as 

dificuldades enfrentadas pelos professores para ensinar esses alunos? O conceito de 

representação adotado nesse estudo tem sua base teoria na psicanálise freudiana, e 

refere-se às significações que cada sujeito faz de si mesmo, dos outros, a partir de suas 

crenças e valores, revelando a imagem construída pela sociedade em que está inserido. 

Além dos textos de Freud, utilizamos como base teórica: Paulo Freire, Maria Tereza 

Egler Mantoan e Maria José Esteves Vasconcelos, cujos estudos nos ajudam a delinear o 

conceito de “escola para todos”, espaço onde sejam levadas em conta as especificidades 

de cada um e o pensamento crítico dos sujeitos. A partir dessa pesquisa qualitativa, 

buscamos compreender as dimensões subjetivas que permeiam a escola e seus sujeitos. 

Para a coleta de dados utilizamos as reuniões e entrevistas semiestruturadas com 

professores, que têm entre seus alunos pessoas com deficiências múltiplas e que estão 

matriculados no AEE do Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao 

Encefalopata - CORAE. O produto educacional a ser desenvolvido será um fórum de 
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discussão permanente em uma página de rede social, em que nós, professores, possamos 

trocar experiências significativas e colaborar mutuamente para aprendermos em 

conjunto, a partir da construção de uma práxis de ensino e aprendizagem que contemple 

a todos. 
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Resumo 

O atual panorama do sistema educacional, especialmente na perspectiva da educação 

inclusiva, demanda ainda muitas mudanças. Garantir o acesso e a permanência dos 

estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) na escola regular não é 

suficiente. É essencial uma quebra de velhos paradigmas em todo âmbito escolar, a fim 

de permitir a todos os educandos igualdade de oportunidades para desenvolver suas 

habilidades. Nesse sentido, entendemos que estudantes cegos apresentam algumas 

necessidades específicas de aprendizagem que precisam ser atendidas. Para tanto, temos 

como problemática saber se o livro didático tátil pode contribuir no desenvolvimento da 

aprendizagem de crianças cegas em escolas de educação infantil inclusivas. Objetivo: 

desenvolver, experimentar e analisar um livro didático tátil para crianças cegas incluídas 

na educação infantil. O texto tem como marco teórico a educação inclusiva e as 

pesquisas de desenvolvimento de recursos didáticos táteis para educação. Metodologia: 

A pesquisa será desenvolvida em uma escola de educação infantil da rede pública de 

Goiânia e incorpora princípios da pesquisa-ação, na qual a experimentação e 

problematização desenvolvidas com uma turma da fase final da educação infantil 

inclusiva serão incorporadas ao produto final. A hipótese inicial da pesquisa é de que o 

livro didático tátil irá facilitar o processo de inclusão escolar de crianças cegas na 

educação infantil, pois os estímulos multissensoriais favorecem a aprendizagem. 

mailto:waleriaoprado@yahoo.com.br
mailto:aninhasalless@ufg.br
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Introdução 

Alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) os Estados de todo 

o território nacional estão elaborando ou implementando novos documentos 

curriculares. Os novos currículos apontam novas abordagens norteadoras tanto das 

práticas, quanto dos processos de ensino aprendizagem do estudante. Estas abordagens 

estão voltadas para o desenvolvimento integral dos sujeitos frente às questões da 

contemporaneidade. Este modelo educacional adotado pelo referido documento 

normativo visa possibilitar ao estudante utilizar e mobilizar os conhecimentos, lidar 

com as situações de seu cotidiano e ser capaz de resolver problemas reais em situações 

adversas, sem tirar-lhes a autonomia, colocando-os como protagonistas e agentes ativos 

deste processo.  

Em uma análise mais ampla, partindo do princípio de que a sociedade 

contemporânea está inserida num processo constante de transformação impulsionada 

pelas novas tecnologias, possibilita identificar um novo paradigma de sociedade. Pois, 

as informações e conhecimentos estão disponíveis e acessíveis para serem utilizados por 

todos os níveis sociais e faixas etárias. Nesta perspectiva, as instituições educacionais 

tendem a ressignificar o seu papel, possibilitando o surgimento de novos espaços, 

modelos e processos de disseminação e divulgação de conhecimentos e saberes para 

contribuir com o desenvolvimento do ser humano de forma integral. Assim, nesta 

conjuntura surgem novos olhares, novas abordagens tanto nas práticas quanto nos 

processos de ensino-aprendizagem. E esses processos, por sua vez, nortearão as 
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instituições educacionais. Uma dessas abordagens emergentes, no meio educacional, é a 

prática de ensino por meio de Competência e Habilidade.  

Tendo em vista que o ensino de História no Brasil já passou por diversas 

mudanças no decorrer do tempo e essas transformações se relacionam com as 

transformações sociais, políticas e educacionais ocorridas no Brasil e são norteadas 

pelas políticas públicas educacionais, este estudo visa compreender esse modelo de 

ensino proposto e analisar as suas possibilidades e seus limites para o ensino de História 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Assim sendo, a problemática norteadora desta pesquisa busca analisar os 

debates e discussões em torno da introdução, apropriação e leituras no campo teórico e 

prático educacional brasileiro em relação ao Ensino Aprendizagem na perspectiva de 

Competências e habilidades. Para tal, esta pesquisa, objetiva pesquisar e analisar as 

transformações (concepções) didáticas e pedagógicas no processo de ensino-

aprendizagem de História, analisando os conceitos de competência e habilidade a partir 

dos documentos curriculares diretivos e normativos de âmbitos nacionais, da LDB 

9394/96 a BNCC (2017); Compreender e analisar as implicações no Ensino 

aprendizagem de História por meio da efetivação de políticas públicas no Brasil, a partir 

dos documentos curriculares diretivos e normativos de âmbitos nacionais e produzir, 

bem como dos dados analisados da pesquisa; elaborar uma Sequência Didática de 

História para o 5º ano do Ensino Fundamental, objetivando fomentar aporte 

teórico/prático docente aplicável em condições reais de ensino por meio de Experimento 

Didático-Formativo. 

 

Fundamentação Teórica 

A inserção de práticas, por meio de competências e habilidades, na 

educação tem causado muitas discussões devido à origem e apropriação do termo 

advindo do mundo corporativo do trabalho. Tais discursões estão também associadas à 

preocupação do esvaziamento dos conteúdos disciplinares e à proposta de educação da 

UNESCO, muito criticada pelo seu aspecto neoliberal. Em algumas situações, existe a 

preocupação de que o ensino aprendizagem por competências e habilidades possa 

prejudicar a aprendizagem dos conteúdos disciplinares. Segundo Zabala (2010), esse 

raciocínio não se aplica, já que a proposta é conseguir fazer com que o estudante tenha 

competência para aprender e que competências e conhecimento não são adversos, mas 

um depende do outro e compõe-se de elementos específicos em sua atuação: “As 
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competências e os conhecimentos não são antagônicos, pois, qualquer atuação 

competente sempre representa a utilização de conhecimentos inter-relacionados às 

habilidades e às atitudes” (ZABALA, 2010. p. 11, grifo do autor). 

Dessa forma, torna-se de fundamental importância ter uma compreensão da 

organização curricular por meio de competências e habilidades para entender como os 

conteúdos estão colocados, articulados, e qual a sua relevância no processo de 

aprendizagem do estudante. E ainda compreender como o estudante mobilizará as 

aprendizagens construídas nas aulas de História, na sua vida cotidiana.  

Não são poucos os debates sobre o ensino por meio do desenvolvimento de 

competências. Esses debates giram em torno da significação, do acordo semântico, do 

termo, do conceito, da estrutura, do seu desenvolvimento e adaptação ao contexto 

educacional, coletando assim muitas influências derivadas da recepção crítica com 

diferentes vieses. Segundo Sacristán (2011), são muitos os significados e atribuições 

que se atribuem para o termo competência. No entanto, ainda não há um conceito único 

estabelecido e cristalizado na literatura científica sobre o tema. Na maioria das vezes a 

proposta de competências empregada na educação tem a finalidade de “entender e 

desenvolver o currículo, dirigir o ensino, organizar a aprendizagem dos estudantes e 

balizar a avaliação” (SACRISTÁN, 2011, p. 13).  

Outrossim, destaca-se aqui que, grande parte das discussões teóricas desta 

temática, na educação brasileira, foi influenciada, sobretudo, por Perrenoud (1999), 

devido suas ideias pioneiras a respeito da profissionalização de professores e a avaliação 

dos estudantes. Ele também compactua com essa ideia de que existem múltiplos 

significados para competência, mas ele a define como sendo: 

 

Uma capacidade de agir eficazmente num determinado tipo de situação, 

apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Para enfrentar uma 
situação da melhor maneira possível, deve-se, via de regra, pôr em ação e em 

sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os 

conhecimentos (PERRENOUD, 1999, p. 07). 

 

Tais recursos cognitivos se mobilizam para “solucionar com pertinência e 

eficácia uma série de situações” (PERRENOUD, 1999, p. 27). Assim, quando o sujeito 

passa a mobilizar conhecimentos e exercer capacidades para resolver uma situação-

problema da vida real, de forma independente, então ele está aplicando a habilidade, que 

por sua vez, pode servir para desenvolver várias competências. “As habilidades, ou o 
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saber fazer, são os componentes da competência explicitáveis na ação [...] ela é um 

híbrido de recurso e resultado” (RAMOS, 2001, p. 49). 

A pesquisa também se ampara nos documentos oficiais como a LDB 

9394/96 (BRASIL, 1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) até a Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2017).  

Diante desta problemática, o produto educacional que subsidiará esta 

pesquisa será uma sequência didática (SD). Ela será composta de conjunto de atividades 

orquestradas, recursos didáticos e pedagógicos, orientações para o professor de como 

relacionar as habilidades aos conteúdos previstos visando o desenvolvimento de 

determinada competência. Essa SD de História será pensada e elaborada a partir das 

dificuldades dos estudantes e das necessidades do professor regente da sala. O projeto 

terá como campo de pesquisa uma turma do 5º Ano do Ensino Fundamental de uma 

escola do município de Aparecida de Goiânia-Goiás. 

 

Metodologia 

Para o melhor desenvolvimento desta pesquisa e o êxito dos seus resultados, 

visando explicitar, familiarizar e responder a problemática levantada, alcançar os 

objetivos propostos, delinear o objeto de estudo, e a produção do produto educacional, 

será feita uma análise exploratória quali-quantitativa a partir de um experimento 

didático formativo.  

Desse modo, o Experimento didático será fundamentado a partir de 

atividades orientadas, visando compreender o desenvolvimento cognitivo e sócio 

emocional dos estudantes e as suas relações com mundo. O desenvolvimento cognitivo 

está relacionado aos processos mentais, como a mente processa as informações, como 

isso possibilita aprender, desenvolver e acumular conhecimentos. Além do cognitivo, a 

afetividade, as emoções, os sentimentos e as sensações, possuem um papel importante 

no processo de aprendizagem e estão presente na vida de todos os indivíduos, e se 

manifestam de formas diferentes em cada uma das fases da vida. Segundo Wallon 

(1999), a inteligência não é o elemento mais importante no desenvolvimento humano, 

mas depende de três vertentes: a motora, a afetiva e a cognitiva. E estas dimensões 

biológicas e sociais não se dissociam e sim, se completam. Dessa forma, o ensino por 

meio do desenvolvimento de competência deve vislumbrar o desenvolvimento integral 

do estudante.  
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Para a obtenção dos dados diagnósticos serão utilizadas entrevistas 

semiestruturadas, relatos escritos dos sujeitos envolvidos, análise e reflexão de aulas e 

observação da turma participante da pesquisa. Durante a aplicação da SD, será utilizada 

para a coleta de dados a observação. Ela será realizada de três maneiras: a) o registro 

filmado e gravado das aulas experimentais; b) a observação direta pela pesquisadora; c) 

o registro sistemático no diário de campo da pesquisadora, sendo que a segunda tem a 

intenção de ampliar a observação para além do espaço da sala de aula, expandindo para 

todo o contexto socioeducacional, vislumbrando assim a possibilidade de ter uma maior 

amplitude do desenvolvimento, não só cognitivo da competência, mas também o 

socioemocional. No período final da fase deste experimento serão aplicadas entrevistas 

semiestruturadas ao professor, coordenador pedagógico, quando eles relatarão sobre a 

experiência de desenvolver a prática de ensino por meio de competências e habilidades.  

Portanto, esta pesquisa além de ajudar os estudantes na compreensão dos 

conteúdos e no desenvolvimento das habilidades e competências, contribuirá também 

com orientações para a prática dos professores de História diante dos desafios de novas 

práticas, novos métodos e uma “nova” abordagem da educação. Para tanto, será 

construído um E-book com a SD desenvolvida durante a aplicação do experimento 

didático formativo. 

Não será intenção desta pesquisa, em nenhum momento, abandonar os 

aspectos críticos pertinentes a esta disciplina, e nem tão pouco, ser agente de alienação, 

dos órgãos oficiais, apenas, tenta minimizar os possíveis impactos, compreendendo os 

limites, e as possibilidades que essa prática de ensino traz para o componente curricular 

História. 

 

Palavras-chave: História. Competências e habilidades. Ensino fundamental. Ensino. 
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Introdução 

O Brasil em sua dimensão continental é formado por uma diversidade étnica 

cultural muito rica. Um país de múltiplas culturas e que enfrenta muitos problemas 

sociopolíticos que acabam gerando um fluxo migratório das regiões em busca de uma 

vida estável. Neste cenário está inserida a escola, um lócus privilegiado por receber essa 

diversidade e tê-la como parte de sua constituição. Saviani (2011, p. 13) afirma que “a 
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escola configura uma situação privilegiada, a partir da qual se pode detectar a dimensão 

pedagógica que subsiste no interior da prática social global”. 

Assim, o objeto de estudo do trabalho a ser desenvolvido nesse projeto é a 

valorização da memória coletiva como uma tentativa de trazer para dentro da escola a 

comunidade de pais. Uma busca de se ter momentos participativos com a comunidade 

de pais, além das reuniões às quais eles costumam fazer parte. A intenção é fazer com 

que a comunidade discente da educação básica reconheça sua identidade cultural, suas 

raízes, os motivos de sua migração e dos outros com quem convivem diariamente tanto 

na escola como no bairro, e dentre tantos outros aspectos também compreendam 

diversas questões que estão no currículo escolar e que estão presentes na memória 

coletiva dessa comunidade, como o êxodo rural. Essa é uma tentativa de que essa 

comunidade tenha mais interação com seus familiares e bem como também participe 

mais dos projetos pedagógicos e da construção do saber.  

Ressalta-se que o foco do projeto é o envolvimento da comunidade de pais e 

a possibilidade de que perceba a sua importância e se reconheça no conhecimento 

produzido e divulgado pela comunidade acadêmica da qual seus filhos fazem parte e 

assim, possam ver o sentido e o significado dos conhecimentos escolares a partir do 

conhecimento popular presente nas suas memórias.  

De acordo com Saviani, é necessário compreender a natureza da educação 

como 

 

um trabalho não material , cujo produto não se separa do ato de produção, 

permite-nos situar a especificidade da educação como referida aos 

conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos sob o 
aspecto de elementos de uma segunda natureza, que produz, deliberada e 

intencionalmente através de relações pedagógicas historicamente 

determinadas que se travam entre os homens (SAVIANI, 2011, p. 20). 

 

Desse modo, o interesse de desenvolver essa pesquisa partiu da observação 

das aulas ministradas no 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública na 

periferia de Aparecida de Goiânia. Aulas de história - geografia nas quais a temática 

“Minha Origem” era trabalhada e os educandos, em sua grande maioria, não 

demonstravam conhecer suas memórias genealógicas: sua culturalidade familiar, 

principalmente relacionada àqueles que vieram de outras regiões, que trazem consigo o 

preconceito de pertencerem ao “diferente” da capital e região metropolitana.  
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Objetivo geral 

Percebendo a importância da escola para a sociedade como um todo, o 

presente trabalho tem como objeto de pesquisa a prática educativa e a valorização da 

memória cultural dessa comunidade migrante, bem como, quais as possibilidades de 

refletir sobre esse conhecimento e conjuntamente com a comunidade escolar torná-lo 

parte do ensino sobre regionalismo, migração e identidade cultural, aproximar o 

conhecimento popular do conhecimento sistematizado. Para Saviani (2011, p. 14) 

“escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado”. 

 

Objetivos específicos 

 Conhecer quais os conhecimentos e saberes que formam a memória coletiva 

da comunidade que faz parte da instituição escolar de um bairro periférico do 

município de Aparecida de Goiânia, Goiás; 

 Verificar quais permanecem ou não após os processos de migração regional 

a partir de uma proposta de interação entre os estudantes e seus familiares 

que poderão participar de aulas, relatando e tendo registrado suas histórias de 

vida pelos discentes, na perspectiva de compreensão da relação entre o 

conteúdo curricular e a memória cultural de suas famílias, numa vivência 

prática, ressaltando a importância desses saberes; 

 Promover o envolvimento da comunidade de Pais e estudantes na construção 

do currículo escolar significativo dentro de um contexto real que valorize a 

memória coletiva; 

 Aliar o uso de tecnologias da informação ao processo de ensino 

aprendizagem; 

  Promover interatividade na coletividade da comunidade da qual a escola faz 

parte. 

 

Metodologia 

O projeto será composto por uma parte de pesquisa bibliográfica, bem como 

de pesquisa qualitativa. Também será anunciado a proposta de adesão na reunião 

pedagógica geral da escola, no início do ano letivo. Nessa fase, será apresentado a 

implementação no Projeto Político Pedagógico da chamada à comunidade de pais para 

participarem das aulas, de modo transdisciplinar e específico, em várias atividades, de 

modo a contarem suas memórias, ensinando suas habilidades e contribuírem assim para 
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as diversas áreas de conhecimento. Para dar prosseguimento, os estudantes receberão a 

autorização de uso de imagem e adesão ao projeto. O desenvolver do trabalho será 

realizado por meio de entrevistas tanto de pais que vierem até à escola quanto de 

pessoas que possam ser visitadas (preferencialmente idosos no caso da visita 

domiciliar), registros fotográficos, gravação de vídeos por meio de celular dos próprios 

estudantes, cujas imagens serão organizadas posteriormente e apresentadas numa rede 

midiática de modo que sejam divulgadas para toda a comunidade escolar como fonte de 

pesquisa. Também serão organizados eventos de oficinas de contação de história com a 

participação dos pais e socialização de saberes: artesanatos, culinária, ervas medicinais 

que também serão registrados e farão parte do acervo. Todas as atividades serão 

concomitantes ao que o livro didático traz sobre migrações, êxodo rural e questões 

culturais. 

Ressaltamos a importância das narrativas orais, ou contações de história da 

vida desses sujeitos, pois essas narrativas 

 

constituem-se em um método para trabalhar o passado dos indivíduos, com o 

cotidiano e com as micro experiências sociais. Mas também é um método que 

nos permite compreender como as pessoas pensam, porque fazem ou fizeram 

suas permite compreender as subjetividades (PERAZZO, 2015, p. 130). 

 

Para Bakhtin, o sujeito se transforma nas relações que estabelece com o 

outro. Nessa interação ele constrói sua identidade, opiniões, visões de mundo, 

consciência etc. A alteridade é o fundamento da identidade. Eu só existo a partir do 

outro, conceito bakhtiniano que se faz necessário ressaltar é o de alteridade, palavra esta 

que vem do latim, alteritas, que pressupõe que mesmo sendo únicos e individuais só 

existimos porque o outro existe dependemos uns dos outros e há interação entre as 

pessoas (grifo nosso). 

Nesse sentido um conceito relevante para se considerar a importância da 

participação da família na construção do conhecimento no meio docente/discente, é o de 

consciência histórica. Rüsen, embora seus escritos aqui são específicos para a disciplina 

de História, também é rico para orientar as discussões sobre a construção do 

conhecimento nas diversas áreas e, portanto, ele afirma que a 

 

consciência histórica dá estrutura ao conhecimento histórico como um meio 

de entender o tempo presente e antecipar o futuro. Ela é uma combinação 

complexa que contém a apreensão do passado regulada pela necessidade de 

entender o presente e de presumir o futuro. Se os historiadores vierem a 
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perceber a conexão essencial entre as três dimensões do tempo na estrutura 
da consciência histórica, eles podem evitar o preconceito acadêmico 

amplamente aceito de que a história lida unicamente com o passado: não há 

nada a se fazer com os problemas do presente e ainda menos com os do 

futuro (RÜSEN, 2006, p. 14). 

 

Paulo Freire leva a reflexão sobre a práxis pedagógica ao questionar 

 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva 

associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a 

violência é constante e a convivência dessas pessoas é muito maior com a 

morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os 

saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 

têm como indivíduos? [...] (FREIRE, 2003 p. 30). 

 

Produto educacional 

A princípio será estruturado um tutorial, cujos resultados serão 

disponibilizados em um Blog para a divulgação das memórias a fim de que se tornem 

material de pesquisa para as turmas futuras. Material de contribuição para o profissional 

da educação e também para o sujeito que busque informações.  

 

Resultados esperados 

O projeto tem como expectativa aproximar os conhecimentos contidos na 

memória coletiva aos conhecimentos sistematizados, dando sentido ao já sabido no 

conhecimento popular e a compreensão do desconhecido presente no conhecimento 

acadêmico. Bem como promover a aproximação da comunidade de pais ao processo de 

ensino-aprendizagem de modo ativo e significativo, ao observar e intervir na vivência 

escolar e as relações interpessoais dos sujeitos na produção do saber. 

 

Palavras-chave: Memória coletiva. Migrações regionais. Valorizar. Ensino. 
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Introdução 

Nos últimos anos a igualdade racial e a valoração da cultura negra no 

ambiente escolar são temas constantes entre estudiosos e profissionais da área 

educacional. Tal necessidade tornou-se oficial com a introdução da pluralidade etno-

cultural como tema transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que 

deveria ser inserida nos PPPs das unidades escolares e nos livros didáticos. Neste 

trabalho buscaremos evidências do quanto estas discussões estão concretamente 

presentes dentro das escolas e, em especial, em seus livros didáticos. Para isso 

analisaremos o livro de língua portuguesa de uma das turmas do ensino fundamental 

de uma escola estadual de Aparecida de Goiânia. Pela análise espera-se responder as 

seguintes questões: O negro está representado nesses livros? Se sim, de que forma é 

essa representação? O modo como o aluno se vê representado, ou não, em seu livro de 

estudo diário afeta sua autoimagem ou sua autoestima como indivíduo negro? Os 

professores ao escolherem seu atual material de trabalho preocuparam-se em observar 

a forma como o negro é retratado? 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/%20article/view/279
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Utilizaremos como base teórica pontos específicos do PNEDH, no art. 26A 

da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96, Lei nº 10.639/2003, as obras Pedagogia do 

Oprimido e Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire e estudos e pesquisas realizadas 

no âmbito da importância da autoestima para o aprendizado e nas práticas da igualdade 

racial dentro da escola, realizadas pelos teóricos e estudiosos contemporâneos 

Kabengele Munanga, Arim Bem, Elisabeth Rosa da Silva Júnia, Bell Hooks, Aracy 

Alves Martins, Eliane dos Santos Cavalleiro, Nilma Lino Gomes, entre outros. A 

Escala de Autoconceito (Peixoto & Almeida, 1999) será utilizada na fase inicial e final 

do projeto para medição dos níveis de autoaceitação dos educandos. Nos livros serão 

analisadas se as imagens, textos, referências artísticas, fotografias, tirinhas auxiliam na 

autoestima e identificação do aluno negro e seguem as orientações expressas pelo 

MEC nas Diretrizes curriculares nacionais. 

 

Objetivos 

Realizar um breve histórico sobre o surgimento das leis voltadas à valoração 

da diversidade cultural e ao ensino da cultura negra e da História da África nas escolas. 

Analisar de que forma o aluno negro é retratado nos livros didáticos de língua 

portuguesa do 8ºano adotado no ano de 2020 por uma instituição pública estadual da 

cidade de Aparecida de Goiânia. Pesquisar se a forma como o aluno negro se vê 

retratado nos livros afeta sua autoimagem e sua autoestima. Produzir material de apoio 

que possa ser trabalhado em sala de aula com enfoque na criação cultural negra e que 

estimule a autoestima e a autoimagem. 

 

Metodologia 

A pesquisa será realizada de forma qualitativa e quantitativa, analisando os 

livros didáticos de Língua Portuguesa do 8º ano, utilizados em um colégio estadual da 

cidade de Aparecida de Goiânia, criando gráficos com o resultado da análise. 

Utilizaremos a Escala de Autoconceito (Peixoto & Almeida, 1999) objetivando 

descobrir se a forma como o aluno se vê representado em seu material de estudo diário 

influencia na imagem que o aluno tem de si mesmo e se causa danos a sua 

aprendizagem e a sua autoestima.  

Também verificaremos se a instituição e os professores seguem o Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 
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(2009), durante a seleção e escolha do material didático, e serão orientados pela 

pesquisadora que é atualmente a coordenadora pedagógica da instituição. 

Grupos de discussão e análise serão formados com os alunos do 8º ano, 

observando a percepção, ou não, da ausência de representatividade nos livros. Estes 

grupos analisarão a forma como o negro aparece em seu material didático de Língua 

Portuguesa; os grupos responderão questionários produzidos pela pesquisadora, 

baseados em Peixoto & Almeida (1999), para avaliação do quanto a falta de uma 

representação positiva afeta o comportamento, a aprendizagem e a autoestima, gráficos 

serão gerados com os dados dos questionários. No final da pesquisa um material 

literário será produzido pela pesquisadora e trabalhado com os alunos.  

 

Resultados parciais e discussões 

Nas análises iniciais do livro didático de língua portuguesa do 8º ano 

percebemos que o indivíduo negro é representado de forma parca e caricata em diversos 

momentos. O que muitas vezes causa reações discriminatórias e irônicas por parte da 

turma, levando os alunos negros ao isolamento em sala de aula porque, como nos 

lembra Gomes (2003, p. 176), 

 

Nem todos sabem se defender dos xingamentos preconceituosos. As 

experiências de preconceito racial vividas na escola, que envolvem o corpo, o 

cabelo e a estética, ficam guardadas na memória do sujeito. [...] Nem sempre 

os professores e as professoras percebem que, por detrás da timidez e da 

recusa de participação de trabalhos em grupos, encontra-se um complexo de 

inferioridade construído, também, na relação do negro com a sua estética 
durante a sua trajetória social e escolar. 

 

Muitos professores não conseguem enxergar o dano causado por uma 

representação negativa na vida de seu aluno negro. Como nos mostra Cavalleiro (2010): 

 

Essas situações de discriminação, ocorridas na presença de professores, sem 

que estes interferissem, chamaram minha atenção. Os educadores não 

perceberam o conflito que se delineava. Talvez por não saberem lidar com tal 

problema, preferiram o silêncio. Também me questionei sobre a possibilidade 

desse silêncio decorrer do fato de esses profissionais compactuarem com as 

idéias preconceituosas, considerando-as corretas e reproduzindo-as em seus 

cotidianos.  

 

Por sua vez, a autoestima e a aprendizagem são complementares. 

Observamos que o aluno que não possui confiança em si mesmo, algumas vezes, 

apresenta dificuldade, pois tende a isolar-se, deixando de participar das dinâmicas, não 
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tirando suas dúvidas ou buscando o protagonismo nas diversas situações escolares por 

medo da exposição e de situações discriminatórias que possam ocorrer no ambiente de 

sala de aula e que geralmente ocorrem. 

 

Considerações finais 

Observamos que há uma discrepância entre a necessidade de valorização 

da cultura e da história negra com a prática presente nas instituições escolares que 

perpassa pelo livro didático escolhido para as aulas de língua portuguesa à forma como 

ele é trabalhado e seu conteúdo pouco diverso é ignorado e não debatido pela maioria 

dos professores. 

O estudante ao não se ver representando de forma positiva tanto 

fisicamente quanto culturalmente, tende a se fechar, isolando-se e distanciando-se das 

ações educativas por medo das críticas nada construtivas gerando a falta de confiança 

em seu próprio potencial. 

Tornam-se cada vez mais necessárias ações efetivas realizadas pela escola 

para que as propostas voltadas para a diversidade e valoração cultural dos negros 

sejam contempladas em todos seus aspectos, ocorrendo diariamente e sendo 

desenvolvidas por todos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Língua portuguesa. Linguagens. Representatividade negra. 

Protagonismo do aluno negro. 
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Introdução 

O foco principal desta pesquisa é fazer o levantamento das emoções mais 

recorrentes em sala de aula de língua inglesa, expressas pela professora e pelos alunos, e 

discutir como as afetividades influenciam na prática da professora e na aprendizagem 

dos alunos. Sendo assim, serão abordadas, neste estudo, as contribuições de Aragão 

(2005), Pátaro (2011), Rajagopalan (2003) e Welp (2009) que desenvolveram trabalhos 

sobre língua, identidade, afetividade, emoções e sentimentos. Esta pesquisa também 

será apoiada nas pesquisas de André (1995), Arantes (2003), Bortoni-Ricardo (2008), 

Figueiredo (2015), Oliveira (2014), Rees e Mello (2011) e Yin (2001).  
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Ao pensar a respeito do ambiente de sala de aula, percebemos dois papéis 

relevantes, o do professor e o do aluno. De acordo com Oliveira (2014), se fosse fácil 

definir o que é ensinar, não haveria tantos teóricos investindo energia e tempo em 

refletir e escrever a respeito do ensino. Levando em consideração a complexidade de 

definir o que é ensinar, este estudo abordará apontamentos sobre ensino, trazendo 

critérios de Oliveira (2014, p. 23) que aborda o ato de ensinar baseando-se nas 

concepções de “transferência de conhecimento” e “facilitação da aprendizagem”.  

Por muito tempo, o ato de ensinar foi sinônimo de transferir conhecimentos 

(OLIVEIRA, 2014, p. 23). Esse modo de pensar tornou-se senso comum por ter sido 

reproduzido com frequência por décadas. Segundo o autor, compreender o ensino como 

transferência de conhecimento subestima a capacidade cognitiva do estudante, uma vez 

que ele permanece em seu caráter passivo, apenas assimilando conhecimentos já 

prontos.  

Ter uma atmosfera saudável e afetiva, no que diz respeito ao emocional e ao 

psicológico em sala de aula, é uma forma de facilitar a aprendizagem. O professor tem 

um papel de extrema importância para que haja um ambiente sócio afetivo em sala de 

aula, pois, se o professor é irônico, arrogante, impaciente ou mal-humorado, o clima da 

aula torna-se tenso, maçante e enfastiante, levando os alunos a não sentirem a menor 

vontade de frequentar e participar. De fato, um professor que se comporta dessa forma é 

um dificultador no processo de aprendizagem, de acordo com Oliveira (2014, p. 26). 

Por outro lado, um professor que é “paciente, organizado, bem-humorado e que prepara 

as aulas” contribui como um facilitador no processo de ensino-aprendizagem.  

Antes de analisar o processo de aprendizagem dos alunos, é importante 

pontuar o que é aprendizagem. De acordo com Figueiredo (2015), a aprendizagem diz 

respeito a aprender conscientemente em um ambiente formal com o auxílio das 

correções feitas pelo professor. Já para Oliveira (2014, p. 27), “aprender é o processo de 

construção de conhecimentos, de desenvolvimento de habilidades e de aquisição e/ou 

mudanças de comportamentos e atitudes”. Ainda de acordo com Oliveira (2014), 

“aprender é um processo de transformação do indivíduo”. Sendo assim, esta pesquisa 

procura entender qual o papel das emoções e sentimentos nesse processo de 

transformação do sujeito em meio ao processo de ensino-aprendizagem. 

Ao aprender uma língua estrangeira é importante que a sala de aula tenha 

um ambiente sócio afetivo positivo, pois, de acordo com Rajagopalan (2003), quando se 

faz uso de uma língua, isto remete a identidade do falante. Também segundo o autor, ao 
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fazer uso de outras línguas, o falante transita pelos outros idiomas e vai redefinindo sua 

identidade, já que “quem aprende uma língua nova está se redefinindo como uma nova 

pessoa” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 65). 

É de grande valia entender como os alunos se sentem em meio a esse 

processo de redefinição de identidade ao aprender uma nova língua, pois a língua 

estrangeira desperta vários sentimentos e anseios que podem cooperar como dificultador 

e/ou facilitador no processo de aprendizagem. Rajagopalan afirma também que não é 

raro que alunos de língua estrangeira ainda se sintam envergonhados em sala de aula por 

causa das suas competências linguísticas, resultado das posturas e práticas deles em 

aula. “Os alunos menos precavidos se sentiam diminuídos em sua autoestima, passando 

a experimentar um complexo de inferioridade” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 65). 

Ao estudar uma língua estrangeira, nós somos movidos pelo desejo de 

ampliar os nossos horizontes culturais, de nos lançarmos a um melhor nível de vida – 

em suma, de tirar proveito do contato com algo previamente entendido e encarado como 

superior ao que já possuímos (RAJAGOPALAN, 2003, p. 65). Ainda de acordo com o 

autor, ao aprenderem uma nova língua, os alunos desenvolvem fatores afetivos como 

motivação, empatia, autoestima, afeto, entre outros, que influenciam na aprendizagem e 

tornam-se um ponto relevante a ser considerado pelo professor ao ensinar.  

Estar em sala de aula também significa estar em constante interação social. 

Aragão (2005) defende que a emoção tem ligação direta com como reagimos com os 

outros e com nós mesmos. Pátaro (2011) diz que as emoções e os sentimentos são 

processos diferentes, ou seja, as emoções dizem respeito as alterações nos estados 

corporais das pessoas e os sentimentos estão relacionados aos estados corporais e com 

que se depara o organismo. A complexidade dada as emoções e os sentimentos, de 

acordo com Pátaro (2011), é que “ter uma emoção” ou “ter um sentimento” não 

significa que o sujeito é consciente a respeito do que sente.  

 

Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é discutir a respeito das emoções e 

sentimentos da professora e dos alunos de inglês do 9º ano de uma escola pública de 

Goiânia, Goiás, e demonstrar quão importante é o fator emocional no processo de 

ensino-aprendizagem em sala de aula de língua inglesa. O objetivo específico é refletir 

sobre como estas emoções e sentimentos influenciam o ensino e a aprendizagem de 

inglês como língua estrangeira. 



 

 

54 
 

 

Metodologia 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, uma vez que leva 

em consideração os fenômenos humanos e sociais e possui uma abordagem 

interpretativista. De acordo com André (1995), a pesquisa qualitativa dá ênfase às 

interpretações dos significados inseridos num texto em um sentido amplo. A pesquisa 

feita no contexto da sala de aula se caracterizará como uma pesquisa social que  

 

pode ser construída de acordo com um paradigma quantitativo, que deriva do 
positivismo, ou com um paradigma qualitativo, que provém da tradição 

epistemológica conhecida como interpretativismo. O positivismo e o 

interpretativismo são as duas principais tradições no desenvolvimento da 

pesquisa social (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 10). 

 

Também segundo Bortoni-Ricardo (2008), a pesquisa qualitativa trabalha 

com variáveis de acordo com cada contexto e leva em consideração que a sala de aula é 

cheia de fatores contextuais e fatores imprevisíveis. Este estudo é um estudo de caso, 

pois diz respeito a uma turma de inglês e uma professora de uma escola estadual de 

Goiânia, Goiás. Yin (2001, p. 21) defende que o estudo de caso tem um caráter 

interpretativista e que ajuda a alcançar o entendimento “dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos”. Também segundo o autor, o estudo de caso é 

apresentado para outras pessoas para que haja compartilhamento de opiniões e 

experiências e, assim, aprendizagem.  

Para dar início a pesquisa, aplicaremos um questionário com perguntas 

abertas para traçar o perfil da professora e dos alunos participantes da pesquisa. É 

importante ressaltar que “[o] questionário é, talvez, o instrumento mais utilizado para 

levantar dados sobre o perfil dos participantes – idade, sexo, profissão, escolaridade 

etc.” (REES; MELLO, 2011, p. 45). O questionário também pode “investigar os 

conhecimentos, os hábitos, os interesses, as opiniões, as experiências de vida, entre 

particularidades dos participantes da pesquisa” (REES; MELLO, 2011, p. 45). 

Sendo assim, algumas respostas a este questionário podem revelar os 

sentimentos de insegurança e motivação relacionadas as aulas de língua inglesa, 

gerando mais dados para a pesquisa. Procuraremos, também, fazer uma entrevista 

semiestruturada com a professora e com os alunos para coletar mais dados sobre suas 

personalidades e emoções desenvolvidas em sala de aula e fazer anotações de campo 

sobre as relações em sala de aula. De acordo com Rees e Mello (2011, p. 42), “as 
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anotações de campo incluem descrições da situação e do ambiente em que ocorre a 

pesquisa como também anotações do que é dito pelos participantes do estudo”. Ao 

analisarmos os dados coletados na pesquisa, procuraremos desenvolver duas perceptivas 

de análise: uma que faça o levantamento emoções mais desenvolvidas pela professora e 

pelos alunos, e a outra procurando demonstrar como esses fatores emocionais 

influenciam no processo de ensino aprendizagem. 

 

Produto Educacional 

Uma das propostas do Programa de Pós-Graduação em Ensino Básico 

(PPGEEB/CEPAE/UFG) é que, ao final, o estudante tenha uma dissertação e um 

produto educacional para contribuir diretamente com as aulas no ensino básico. Dada as 

limitações do estudo por se tratar de emoções o qual é algo subjetivo e de caráter 

interpretativista. Como produto educacional, pretendemos elaborar um material para 

atividades experimentais, para o desenvolvimento de técnicas que levem o aluno e o 

professor a refletirem a respeito dos sentimentos e emoções vividos em sala de aula, a 

fim de que o professor esteja ciente de como os seus alunos se sentem e como todos 

podem cooperar para que tenham uma atmosfera mais confortável. Ao desenvolver essa 

ideia de produto educacional, levamos em consideração a obra Knowing me, knowing 

you – Classroom activities to develop learning strategies and stimulate conversation 

(2000), de Jim Wingate.  

 

Palavras-chave: Língua inglesa. Ensino-aprendizagem. Emoções. Sentimentos. 
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Introdução 

Na concepção de leitura e escrita, nas últimas décadas, houve grandes 

avanços, principalmente com a publicação de documentos norteadores do ensino da 

língua, como os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa Nacionais (BRASIL, 

1998). Nessa perspectiva, está o estudo dos gêneros discursivos. De acordo com 

Schneuwly (2004), o conhecimento acerca do funcionamento do gênero auxilia em sua 
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produção e compreensão. Conforme Bakhtin (2003), os gêneros materializam a língua. 

Dessa forma, a língua está vinculada à vida, isto é, os gêneros são um elo entre a língua 

e a vida. Nesse sentido, Bakhtin não trata somente da língua, mas do funcionamento 

dela.  

O foco da pesquisa que proponho é a produção textual em sala de aula do 

Ensino Médio: escrita e reescrita do gênero Artigo de Opinião. Assim sendo, a referida 

produção configura meu objeto de estudo e as produções escritas dos estudantes, nesse 

gênero, constituem o corpus da investigação. O problema que suscitou essa pesquisa foi 

a constatação do contínuo baixo nível de letramento e/ou analfabetismo funcional que 

resultam nas dificuldades, lacunas e obstáculos potenciais que os estudantes do Ensino 

Médio encontram para escrever textos dissertativo-argumentativos. Essa problemática 

configura-se um “círculo vicioso”, uma vez que os estudantes chegam à 3ª série do 

Ensino Médio sem conseguirem produzir textos proficientes e por isso não alcançam 

um nível mais aperfeiçoado de letramento. Rojo (2000) destaca o artigo de opinião 

como um dos gêneros jornalísticos que constituem um “exercício efetivo da cidadania” 

e “participação plena no mundo letrado” (PCNs, 1998 apud ROJO, 2000, p. 219). Os 

artigos de opinião tratam de temas variados de interesse social entre outros. A produção 

escrita exige que sejam consideradas práticas comunicativas e culturais de uso nos 

textos. Além dos aspectos afetivos e sociais que estão em jogo.  

Diante do exposto, a hipótese que sustenta esta pesquisa é a de que os 

estudantes frequentam a escola e passam pelo ensino da escrita ao longo de todo um 

período escolar, porém, quando chegam ao final do Ensino Médio, ou mesmo no 

decorrer de suas vidas, quando precisam enfrentar situações de comunicação escrita, 

esses indivíduos não conseguem escrever textos considerados efetivos e proficientes. 

Para Fiorin & Platão (1996, p. 3), a responsabilidade pelo ensino da leitura e produção 

de textos não é exclusiva do professor de Língua Portuguesa, mas é seu compromisso 

prioritário. Para Geraldi (2010), desde a década de 1960 predomina o ponto de vista de 

que é necessário diversificar os gêneros de discurso em circulação na sala de aula. 

Durante a produção de um texto, há um jogo que envolve escolhas, 

negociações de sentido, de releituras e reescritas/reelaborações. Portanto, considera-se 

que o sujeito ao escrever, consciente de que seu texto está inserido em uma prática 

social concreta, assume uma atitude responsiva no processo de escrita e reescrita. 

Segundo Oliveira (2011, p. 4), um texto nunca estará pronto após a primeira escrita, 

mas somente com releituras que irão possibilitar possíveis reescrituras.  
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Diversos autores adotam a nomenclatura gêneros textuais, assim como 

Marcuschi (2002). Nesta pesquisa escolhi utilizar a nomenclatura gêneros discursivos, 

por seguir a vertente bakhtiniana. Para fundamentar o estudo proposto, filio-me ao 

pensamento bakhtiniano, vertente teórica que concebe a linguagem como um processo 

discursivo que rompe as barreiras das estruturas linguísticas, uma vez que o exterior 

linguístico, portanto, o social, é incorporado ao estudo da linguagem, e esta, portanto, 

passa a ser vista como formadora de sujeitos discursivos. Além de Bakhtin (1992, 2003, 

1993), os teóricos que fundamentam este estudo são Dolz (2004); Noverraz, M.; 

Schneuwly (2004); Geraldi (2010, 1986, 1990,1993); Marcuschi (2002); Rojo (2000); 

Vygotsky (1996). No decorrer da presente pesquisa, poderão ser agregadas outras vozes 

a este trabalho.  

 

Objetivo 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar como ocorre a produção escrita 

do gênero Artigo de Opinião nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino Médio e quais 

estratégias de escrita desse gênero discursivo artigo de opinião podem contribuir para 

que a escrita seja efetiva. De forma que sejam aprimoradas as estratégias de 

aprendizagem nos eventos de letramento ocorridos nas aulas de Língua Portuguesa, 

considerando a autonomia de leitura, escrita e o domínio do funcionamento da 

linguagem em situações específicas de comunicação. Dessa forma, refletir sobre os 

aspectos históricos e sociais intervindo no processo de aprendizagem dos estudantes 

para propor eventos de letramento escrito que formem sujeitos capazes de relativa 

autoria em seus próprios textos. 

 

Metodologia 

A metodologia será uma pesquisa-ação de caráter etnográfico, o método é 

reflexivo, descritivo e flexível com intervenções mediante ações planejadas e a coleta de 

dados é realizada em fonte direta. Para Telles (2002), a pesquisa-ação é frequentemente 

utilizada por grupos de professores ou um pesquisador trabalhando junto a esse grupo 

para tentar compreender, de forma sistemática e de ação planejada o objeto pesquisado. 

Sendo assim, para o desenvolvimento deste trabalho, optei pelo Estudo de Caso, 

considerando a vertente qualitativa para melhor compreender o problema. Conforme 

Lüdke e André (2014), o estudo de caso “qualitativo” ou “naturalístico” encerra um 

grande potencial para conhecer e compreender melhor os problemas da escola.  
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A pesquisa investigará a produção de texto em sala de aula do Ensino 

Médio: escrita e reescrita do gênero Artigo de Opinião em uma turma de 3ª série no 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), na cidade de Goiânia - Goiás. Participarão da pesquisa alunos com idade 

entre 16 e 17 anos e o(a) professor(a) regente e a realização será entre 2019 e 2021. Em 

algumas etapas, assumirei a regência da turma, para desenvolver uma intervenção que 

será objeto de análise e autorreflexão coletiva.  

Farei a análise do Projeto Político-Pedagógico da escola campo para 

averiguar projetos e ações que norteiam o trabalho de produção de texto na escola. Na 

obtenção dos dados, utilizarei questionários, avaliação diagnóstica, relatos escritos dos 

sujeitos envolvidos, análise e reflexão de aulas, de práticas de escrita e gravação em 

áudio das aulas. O questionário semiestruturado será aplicado aos alunos para obter 

informações concretas acerca da prática de escrita do gênero Artigo de Opinião. 

Conforme Thiollent (1986), o questionário não é suficiente em si mesmo na pesquisa-

ação. Assim, é preciso considerar a reflexão e argumentação durante o processo. 

Serão selecionados artigos de opinião com temáticas passíveis de discussão 

e sobre eles serão elaboradas questões abertas considerando aspectos discursivos 

presentes nos textos. Além disso, algumas aulas da professora participante serão 

observadas e gravadas em áudios e farei uso de um diário de campo para registrar as 

observações durante o processo de pesquisa. Segundo Bortoni-Ricardo (2008, p. 32), 

apesar de o paradigma positivista ter tido sempre maior prestígio na área da pesquisa 

educacional, “as escolas, e especialmente as salas de aula, provaram ser espaços 

privilegiados para a condução de pesquisa qualitativa, que se constrói com base no 

interpretativismo.” Nessa fase da análise dos problemas é imprescindível planejar as 

ações de intervenção e estabelecer prioridades de pesquisa de acordo com o referencial 

teórico adotado.  

As aulas de intervenção contarão com seis etapas nas quais os/as estudantes 

serão provocados/as durante todo o processo de leitura, interpretação, análise, reflexão, 

escrita e reescrita a se posicionarem diante das questões levantadas durante a prática de 

oralidade. Serão desenvolvidas oficinas de escrita e reescrita do gênero Artigo de 

Opinião. Ademais, farei um trabalho colaborativo de forma individual, em duplas, em 

pequenos grupos e com todos coletivamente, com o objetivo promover maior interação 

e debate entre os/as estudantes escritores/as. A pesquisa está em andamento no que 

refere às leituras, mas ainda não houve a coleta de dados na escola campo. 
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Produto Educacional 

O produto educacional será a materialização, em um E-book, de uma 

Sequência Didática (SD) sobre a produção do gênero Artigo de Opinião. Essa SD será 

planejada e executada conforme a concepção bakhtiniana de discurso. Esse produto 

educacional poderá se constituir em material de pesquisa e apoio para outros professores 

que trabalham com o gênero Artigo de Opinião. Dessa forma, os dados coletados, as 

análises e a interpretação averiguando o resultado da pesquisa-ação poderão contribuir 

para tomadas de consciência e possíveis mudanças nas práticas de escrita do gênero 

Artigo de Opinião, no contexto escolar do Ensino Médio. As escritas e as reescritas 

individuais e coletiva dos estudantes por meio da SD poderão contribuir também com a 

reflexão das práticas no ensino da língua portuguesa. O produto final será 

disponibilizado na Internet e também apresentado por mim durante as Formações de 

Professores na Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás (Seduc), 

Coordenações Regionais de Ensino, Secretarias Municipais e escolas para que 

professores, coordenadores, gestores e estudantes tenham acesso a esta pesquisa 

materializada. 

 

Palavras-chave: Ensino. Discurso. Produção de texto. Artigo de opinião. 
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Introdução 

A globalização vivenciada pela sociedade moderna tem impulsionado as 

relações sociais a um desenvolvimento da comunicação baseada no uso das tecnologias, 

principalmente as digitais. A Revolução Digital marcou uma nova fase na história da 

humanidade. Essa reconfiguração social chegou ao final do século XX com grande 

desenvolvimento de capacidades científicas, tecnológicas e produtivas. As 

telecomunicações, a microeletrônica, a biotecnologia, a informática e a robótica, entre 

outros meios, produtos e serviços, suplantaram as matrizes produtivas básicas, 

ampliando a capacidade de produzir bens e serviços rapidamente. De acordo com 

Kenski (2007), “estamos vivendo um novo momento tecnológico, em que a ampliação 
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das possibilidades de comunicação e informação altera nossa forma de viver e de 

aprender na atualidade”. 

As Tecnologias Digitais da informação e comunicação (TIC) se tornaram 

um tema intrigante nas escolas de todo o país. Essas TICs podem ser inseridas no 

cotidiano escolar como uma perspectiva pedagógica. Dentro da escola há vários 

recursos didáticos, de informações e comunicações que vão, desde o quadro, o giz, a 

própria corporeidade até a riqueza de recursos digitais. Estes possuem valor inestimável 

e estão sendo potencializados pelas novas gerações em sua vivência cotidiana, dentro e 

fora da sala de aula, como é o caso dos celulares.  

Há uma necessidade de incorporar as tecnologias na prática educativa pois o 

universo escolar ainda está bastante separado do mundo dos alunos cidadãos. A escola 

do século XXI vive a realidade desconexa do século XIX. Boa parte das escolas contam 

com TICs em todo o país, mas a grande dificuldade é implementar estas tecnologias na 

aprendizagem, principalmente na rede pública de ensino. Vale frisar que as TICs, tais 

como quadro digital, caneta digital, acesso à internet, notebooks, tablets, smart TV, 

projetor multimídias, computadores, tablets, plataformas, programas e bancos de dados, 

aplicativos educacionais, mapas conceituais, e demais mídias digitais não são realidade 

em grande parte das salas de aula de ensino fundamental II, em escolas da rede pública 

de Aparecida de Goiânia – Goiás. Em muitas escolas falta essa instrumentalização, e 

naquelas em que ela está presente, muitas vezes não há um destacável nível de 

capacitação profissional na utilização desses recursos no protagonismo do ensino-

aprendizagem, em todas as áreas do saber, inclusive no ensino de História. 

O ensino de História é desafiador. Nos anos finais do ensino fundamental da 

rede pública há uma discrepância entre o conteúdo teórico com a prática educativa. Não 

há uma inserção, de fato, dos conhecimentos científicos na vivência educacional. 

Inúmeros alunos não conseguem contextualizar a realidade histórica com a atualidade, 

realizando uma análise crítica dos fatos. Os alunos apenas plagiam respostas, não 

apresentando capacidade argumentativa e reflexiva (ler, compreender e argumentar). 

O componente curricular de História ainda é entendido como um 

conhecimento estático do passado, centrado na memorização dos conteúdos, o professor 

de História tem como desafio desenvolver a consciência histórica em seus alunos. Essa 

consciência deve ser interiorizada pelo indivíduo e fomentada por um nexo interno entre 

interpretação do passado, compreensão do presente e expectativa do futuro (RUSSEN, 

2010). A prática educativa norteada por uso de ferramentas tecnológicas potencializadas 
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com estratégias e táticas bem conduzidas, possibilitam a produção intelectual nas aulas 

de História. 

Neste sentido a pesquisa analisa o uso destes instrumentos mediadores, que 

são apontados como bens culturais de um povo. A aprendizagem é um processo em que 

o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores, oportuniza e 

potencializa conhecimento a partir de seu contato com a realidade. Oliveira (1997) 

enfatiza que “o homem é um ser histórico, que se constrói através de suas relações com 

o mundo natural e social. O processo de trabalho (transformação da natureza) é o 

processo privilegiado nessas relações homem-mundo”. Isso é defendido por Vygotsky 

como a internalização do conhecimento. Diferente de absorção, a internalização é a 

síntese do aprendido e vivido. Vygotsky (2008) afirma que a tecnologia é um produto 

sócio cultural, o qual serve como ferramenta física e simbólica para vincular e 

compreender o mundo que nos rodeia. Ao ponderar o destaque dado a mediação da 

prática com uso de tecnologias, há uma acentuada construção da interação contínua 

entre sujeito (aluno) e o conhecimento mediado pela cultura, no caso, as tecnologias. 

Tendo em vista tais conceitos, e diante da percepção da angústia de muitos 

professores com o desinteresse e mal-estar do discente em aulas monótonas e 

majoritariamente convencionais, despertou-se o interesse em investigar o tema em 

questão, com a intenção de pesquisar e analisar como os professores enfrentam as 

dificuldades relacionadas à inclusão digital em sala de aula, no ensino de História. Sabe-

se que muitos educadores têm uma visão ingênua sobre o uso da tecnologia em sala de 

aula e esperam encontrar uma “fórmula mágica” para lidar com este desafio. Sendo 

assim, surge o seguinte questionamento: Como incorporar as tecnologias com uma 

abordagem educativa no ensino de História? Como criar condições para os estudantes 

exercitarem a capacidade de selecionar a informação, resolver problemas e transformar 

informação em conhecimento? Quais os desafios? 

A delimitação do tema da pesquisa vai ao encontro de fundamentos 

enumerados e descritos na pesquisa registrada por Moran (2007, p. 7), com ênfase na 

frase: “A escola é pouco atraente”. (...) “As disciplinas estão soltas, falam de assuntos 

sem ligação direta com a vida do aluno. Muitos professores estão desmotivados. A 

infraestrutura está bastante comprometida, o acesso real da maior parte dos alunos a 

internet é muito insatisfatório”. Somado a isso, há ainda o desinteresse, evasão escolar 

e as práticas educativas de aulas convencionais engessadas em relação ao mundo de 

cidadãos. 



 

 

64 
 

 

Objeto de investigação 

Essa pesquisa tem como objeto de investigação o questionamento: De que 

modo as TICs podem ser utilizadas como elemento didático mediador nas relações 

pedagógicas, e humanas, estabelecidas entre discentes e docentes durante o processo de 

construção contextualizada do conhecimento histórico como cultura no ambiente 

escolar? 

 

Objetivo geral 

O objetivo geral é compreender como as tecnologias facilitam a prática 

educativa através da mediação e potencialização do ensino aprendizagem entre docentes 

e discentes no componente curricular de História. 

 

Objetivos específicos 

 Averiguar a capacitação, aceitação e inclusão digital dos professores em relação ao 

uso de novas tecnologias em sala de aula e principais dificuldades enfrentadas. 

 Comparar as práticas educativas que utilizam TCIs com as que não utilizam no 

ensino aprendizagem. 

 Avaliar se as novas tecnologias estão colaborando para a proficiência e letramento 

digital no componente curricular de História, através da mediação do conhecimento 

entre docentes e discentes. 

 Destacar a relevância das tecnologias ao ambiente escolar e na prática educativa. 

 

Fundamentação teórica 

O interesse acerca do tema percorre minha prática pedagógica como docente 

na rede pública do estado de Goiás há mais de 18 anos, em diferentes segmentos e 

modalidades de ensino, através do qual, tenho observado um acentuado número de 

discentes extremamente desinteressados e desmotivados com as práticas educativas e 

relações interpessoais na escola. Tais sujeitos não percebem a utilidade nos 

componentes curriculares das aulas e muitas vezes, consideram as aulas descartáveis e 

sem relevância para a vida. 

Agregado a isso, o uso exagerado dos smartfones e outros aparelhos afins, 

muitas vezes proibidos em alguns estados brasileiros, e, outras tantas vezes, sem um 

cunho pedagógico, tem levado a uma queda significativa no desempenho escolar devido 
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a distração. Associado a isso, há uma considerável carência de investimentos em 

recursos tecnológicos em grande parte das escolas da rede públicas estaduais. 

Belloni (2009) salienta que: “Para responder a tais desafios, a integração 

das TIC aos processos educacionais, como eixo pedagógico central, pode ser uma 

estratégia de grande valia”. Tais episódios tem acarretado consequências graves para 

os estudantes que não estão preparados para usar pedagogicamente as novas tecnologias 

com foco na potencialização e letramento digital das áreas afins.  

Doravante essa pesquisa é relevante, pois trata de uma abordagem de ensino 

que demonstre o componente curricular de História através da melhor compreensão da 

realidade e sua complexidade. A História deve ser ressaltada como reapropriação da 

cultura de um povo, “na defesa do ser humano como produtor cultural associando-se a 

historicidade da técnica e tecnologia” (PINTO, 2005). Todavia, a História necessita ser 

um componente curricular de experiência social, com utilidade intelectual, 

pertencimento crítico e exalçamento cultural. 

 

Metodologia 

A fim de responder aos objetivos da investigação como também para 

contribuir na elaboração do produto educacional, será desenvolvida uma pesquisa de 

campo, com caráter exploratório e descritivo, norteada pelos seguintes referenciais 

teóricos: Belloni (2001, 2010), Libâneo (2012, 2015) Vygotsky (2007), Moran (2005), 

Vieira Pinto (2005a, 2005b) e Bourdieu (1999, 2004), entre outros. A metodologia de 

investigação enfoca a pesquisa-ação qualitativa, priorizando uma abordagem sócio-

histórico-cultural do processo educacional.  

 

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a 
pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-

facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.) (FONSECA, 2002, apud 

GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 37). 

 

O desenvolvimento da pesquisa acontecerá no segundo semestre de 2020, 

conforme calendário escolar acordado, respeitando a organização da instituição de 

ensino escolhida e perpassando pelas seguintes etapas: será realizada uma reunião 

coletiva com os responsáveis pelos alunos, para que obtenham informações relevantes 

sobre a pesquisa e para que autorizem ou não a participação do adolescente por meio da 

assinatura em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Durante encontros 
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semanais com estes alunos dos 8º e 9º anos do ensino fundamental, totalizando 35 

alunos (autorizados pelos responsáveis), serão apreciadas aulas com uso de recursos e 

mídias educativas, metodologias diferenciadas e o desenvolvimento das atividades que 

envolvam a oralidade, a leitura e a escrita, considerando a colaboração dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. 

A pesquisa será dividida em oito etapas e/ou encontros: No primeiro 

encontro será respondida uma entrevista semiestruturada, sobre narrativas de memórias 

dos alunos e professores em relação ao uso de TICs durante a vida escolar. Num 

segundo será ministrada uma aula convencional como o conteúdo: História do feminino 

e o relato da mesma pelos alunos e pelo(a) professor(a) titular.  

Tais etapas irão estabelecer o ponto de partida para iniciar a terceira aula, 

que consiste no desenvolvimento e aplicação de atividades com uso de TICs, tais como 

vídeos, clipe musical, anúncios, filme, comercial e memes sobre a construção do 

feminino, para os alunos e resultando na geração de dados para serem coletados sobre a 

pesquisa. No quarto e quinto encontro será desenvolvida uma roda de conversa 

debatendo o tema: Como as TICs apresenta a construção da figura simbólica do “eu 

feminino” no mundo real. 

Articulando tais etapas da pesquisa-ação qualitativa e avaliando os dados 

coletados, os próximos três encontros serão com 5 alunos e 2 professores, para a criação 

e culminância dos dados em um blog. Nesta etapa será possível proporcionar aos alunos 

a leitura, compreensão e produção de mídias, além da interação entre alunos, e demais 

atores da comunidade escolar, valorizando a mediação, protagonismo juvenil e 

letramento digital na construção simbólica e cultural do feminino na sociedade atual.  

 

Resultados esperados 

Com essa pesquisa espera-se compreender algumas abordagens como 

problemas e/ou distorções que podem ocorrer no uso das TICs nos processos educativos 

e ainda como, transcorre a integração e relevância dessas TICs nas unidades escolares. 

Será averiguada a capacitação, aceitação e inclusão digital dos professores em relação 

ao uso de novas tecnologias em sala de aula e principais dificuldades enfrentadas. 

Também poderá comparar as práticas educativas que utilizam TCIs com as que não 

utilizam no ensino aprendizagem. 

Por outro lado, a pesquisa pode ser utilizada para identificar as brechas na 

construção do saber como: a falta de confiabilidade nas informações da rede, 



 

 

67 
 

valorização excessiva do virtual, fadiga de informações e o controle na construção da 

História do “eu feminino.” Afinal, existem muitas concepções distorcidas que 

corroboram para a cultura de exclusão social ao invés de promover uma formação sólida 

do gênero no Brasil.  

Outras perspectivas almejadas será abordar o discente como protagonista 

juvenil de sua evolução acadêmica, oportunizando na tecnologia tal mediação para a 

potencialização do conteúdo como investida ao desinteresse escolar. As TICs 

constituem uma modalidade crítica e reflexiva das práticas educativas aliadas a 

Educação como cultura. Sendo assim, é oportuno avaliar se as novas tecnologias estão 

colaborando para a proficiência e letramento digital no componente curricular de 

História, através da mediação do conhecimento entre docentes e discentes. 

 

Produto educacional 

Será desenvolvido um blog crítico-educativo, como produto educacional, no 

intuito de auxiliar as instituições e comunidades escolares de educação básica, o qual 

priorizará as relações colaborativo-críticas em sala de aula e potencializará o letramento 

digital e o protagonismo juvenil. O produto Educacional (blog crítico-educativo) se 

presta a consolidar as diversas formas de ensinar e aprender com utilização de 

tecnologias digitais, em busca da aprendizagem significativa e destacável nível de 

proficiência no componente curricular de História englobando conteúdos relacionados a 

História do Feminino e uso de Tecnologias da informação e comunicação (TICs). 

 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. TICs. Mediação. 
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Introdução 

“A formação de um leitor literário significa a formação que saiba apreciar 

construções e significações, tem de saber usar estratégias verbais de cunho artístico, que 

faça parte de seus afazeres e prazeres”. (PAULINO, 1998, p. 8). A afirmação da referida 

autora vem ao encontro desta proposta de pesquisa, que tem como tema “Crônicas de 

Carlos Drummond de Andrade: uma contribuição para a formação de leitores na 

Educação Básica”. Tal proposição surge do reconhecimento da importância da prática 

da leitura literária e da criticidade como fatores fundamentais no processo de 

aprendizagem do aluno no ensino da Educação Básica, bem como de sua própria 

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf
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condição humana, aspecto este que é ressaltado por Todorov (2009, p. 92), por ser “o 

próprio objeto da literatura”. Também, da percepção e reflexão sobre os problemas 

evidenciados nas salas de aula do 9º ano do Ensino Fundamental II de uma escola 

pública na cidade de Inhumas – GO. Percebe-se, por parte dos alunos, falta de prática da 

leitura de textos literários, dificuldade de interpretação textual, acanho e resistência na 

expressão oral e escrita e pouca capacidade crítica em relação às temáticas retratadas 

nas obras apresentadas como propostas de ensino. Acredita-se que estes fatores possam 

desencadear uma série de dificuldades no que diz respeito ao processo de aprendizagem 

dos alunos, bem como na participação ativa deles como agentes transformadores no 

contexto social em que estão inseridos.  

Constata-se também que os jovens estudantes, na atualidade, estão quase 

sempre fazendo uso de aparelhos eletrônicos e de tecnologia. Assim sendo, eles 

executam com desenvoltura as mais diversas atividades por esses meios em que a leitura 

se faz necessária. Diante dessa realidade seria correto afirmar que esses alunos 

realmente não leem? Ou melhor, questionar: O que eles leem tem importância para 

formá-los como leitores proficientes, críticos? Evidentemente eles leem, mas resta saber 

se o que leem promove contribuições relevantes para a sua formação plena. O fato é que 

eles se deparam com algo com que se identificam, gerando assim, o interesse por um 

determinado tipo de leitura. A partir dessas observações surgiram as indagações: É 

possível que os estudantes se identifiquem e desenvolvam a prática da leitura crítica a 

partir do gênero textual crônica? A leitura de crônicas pode contribuir para a formação 

do leitor literário? A aplicação de estratégias de leitura de textos literários em que se 

priorize a autonomia do aluno no que concerne à compreensão e posicionamento crítico 

pode surtir efeito em sua formação leitora? A provocação do professor, aliada aos 

comentários e posicionamento dos alunos acerca das aulas, pode desenvolver e/ou 

ampliar a capacidade discente em relação à sua formação como leitor literário? 

Questões que este trabalho pretende analisar visando à formação leitora a partir de 

textos literários tendo a crônica como corpus para despertar, (re)ativar ou consolidar 

essa prática. 

 

Objetivos 

O objetivo principal deste projeto é utilizar o gênero textual crônica dentro 

de uma sequência didática que possa auxiliar no ensino e aprendizagem dos alunos no 

que se refere à prática da leitura e, por consequência, na interpretação oral e escrita, bem 
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como gerar reflexões do professor e dos discentes sobre a prática pedagógica aplicada. 

Pretende ainda, como finalidades específicas, dentre outros: promover momentos de 

discussões coletivas sobre as obras lidas; reafirmar a relevância da utilização do gênero 

textual crônica como insumo para o despertar e/ou ampliar a prática da leitura com 

ênfase na leitura literária e estimular o posicionamento crítico do aluno por meio de 

provocações e problematizações sobre as temáticas retratadas na obra literária.  

 

Fundamentação teórica  

Esta pesquisa no ensino da Educação Básica buscará responder às 

indagações tendo a fundamentação teórica e o aporte de renomados estudiosos como: 

Candido (1992; 2004), Todorov (2009), Zilberman (1984; 1988), Bakhtin (2002), Freire 

(1981; 1989), Arrigucci Jr (1987), dentre outros. Terá ainda, como base para a 

elaboração da sequência didática, documentos legais pertinentes à Educação Básica 

brasileira. Parte-se, nesse estudo, do pressuposto de que o sujeito se constitui tendo em 

vista a sua capacidade inerente de se comunicar, e, assim, é pelas relações dialógicas 

que se dá seu ingresso na sociedade e, portanto, as enunciações, bem como as atividades 

mentais são provenientes, de acordo com Bakhtin (2002), da natureza social, ou seja, a 

língua é um fator social. Isto posto, o ato de ler, presente nas interações linguísticas, 

para além da mera decodificação de símbolos, mas, na produção de sentido, é um fator 

decisivo para a formação plena do homem como ser de linguagem. Nessa conjuntura, a 

leitura de mundo deve ser valorizada, pois, segundo Freire (1989) a bagagem histórica e 

social dos alunos e seus conhecimentos prévios, estabelecem a relação texto e contexto 

e, assim “A leitura do mundo precede a leitura da palavra [...]” (FREIRE, 1989, p. 11).  

Zilberman (1988) estabelece que, no instante em que o sujeito passa a fazer 

parte da vida comunitária, corresponde ao momento em que se dá o ingresso em sua 

vida escolar e, sendo assim, leitura e o ensino fundem-se “constituindo-se, desde então, 

no fundamento do processo de socialização do indivíduo” (ZILBERMAN, 1988, p. 18). 

É, consequentemente, papel da escola e do professor colaborar para o desenvolvimento 

do aluno como leitor por intermédio da leitura literária, uma vez que, não por acaso, a 

literatura assume a sua condição universal e, portanto, se justifica por se instituir, como 

esclarece Candido (2004), em uma potente e eficiente ferramenta para o conhecimento, 

para o ensino e para a humanização.  

Em “A vida ao rés-do-chão”, Candido (1992) certifica a condição da crônica 

como um gênero literário muito favorável para ser utilizado na sala de aula. Arrigucci Jr 
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(1987) também corrobora esse pensamento ao expor que, mesmo com um teor 

aparentemente simples, constitui-se de uma produção de linguagem elaborada, de 

multiplicidade temática, que apresenta questões dos fenômenos mentais e sociais. 

Também, pela qualidade poética e o tom cômico possui, dentre outros, todos os 

elementos que lhe concedem consistência de texto literário.  

À vista disso, ao se problematizar a formação de um leitor literário na 

escola, crê-se que a crônica pode revelar-se um adequado recurso capaz de aproximar os 

discentes a esta prática leitora. 

 

Metodologia 

O procedimento metodológico de trabalho será por intermédio de uma 

pesquisa-ação com abordagem qualitativa, sendo que, a julgar necessário, outras 

abordagens poderão também serem adotadas. Como técnicas de pesquisa na coleta de 

dados pretende-se utilizar: observação, questionários e o registro de dados referentes à 

aplicação do trabalho elaborado por meio de uma sequência didática cujo corpus 

literário será composto por crônicas provenientes das obras Cadeira de balanço, De 

notícias & não notícias faz-se a crônica e Os dias lindos, de Carlos Drummond de 

Andrade.  

Para a aplicação da proposta de trabalho foi escolhida como escola campo 

de pesquisa a Escola Municipal Alessandro Miguel, na cidade de Inhumas – Goiás, 

instituição de ensino que atende alunos da Educação Básica no Ensino Fundamental I e 

II. A pesquisa terá como participantes os alunos das turmas do 9º ano A e outra do 9º 

ano B, por intentar estabelecer um paralelo comparativo entre as turmas. 

 

Resultados 

A pesquisa encontra-se em andamento. No entanto, por intermédio deste 

trabalho com as turmas selecionadas, pretende-se confirmar ou refutar as hipóteses 

levantadas no que se refere à parca ou nenhuma prática da leitura literária, da 

dificuldade de interpretação textual, bem como de embaraços dos discentes ao se 

expressarem de forma oral e escrita. Ao traçar um paralelo comparativo entre as 

referidas classes, pretende-se analisar como as duas turmas do 9º ano do Ensino 

Fundamental II depreendem as relações e o envolvimento anteriores com a leitura 

literária na escola e em suas vidas, bem como respondem ao trabalho com a sequência 

didática. Objetiva, ainda, obter respostas que possam elucidar os questionamentos que 
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orientam a pesquisa, dentre eles, sobre a possibilidade de a crônica ser um relevante 

estímulo e incentivo para o despertar e/ou ampliar o gosto pela prática leitora, 

principalmente a literária. A importância da escola e do papel do professor como 

mediador e provocador nesse contexto escolar.  

Neste sentido, com base em Freire (1981), que reitera o dialogismo entre 

professor-alunos e alunos-alunos dentro do processo de ensino e aprendizagem para 

aquisição do conhecimento e, corroborando com o que nos instrui Zilberman (1988), 

que assegura a responsabilidade da escola em promover ações que privilegiem a leitura, 

espera-se que os estudantes sejam capazes de obter e expressar uma visão mais ampla e 

crítica da realidade deles, partindo do contexto histórico em que o texto foi produzido e 

relacionando-o ao contexto social que vivenciam.  

 

Considerações sobre o produto educacional  

Como produto educacional previsto, pretende-se apresentar sequências 

didáticas com crônicas de Carlos Drummond de Andrade, selecionadas para o 9º ano do 

Ensino Fundamental II da Educação Básica, cuja finalidade é trabalhar a formação 

crítica do leitor literário. Também, o relato das experiências, fundamentadas por 

teóricos que postulam sobre as diversas temáticas envolvidas. E ainda as crônicas com 

comentários críticos do pesquisador e de outros teóricos literários da obra de Carlos 

Drummond de Andrade. No conjunto, será elaborado, enfim, um “Caderno de leituras”, 

no formato e-book.  

Será utilizado o recurso das plataformas digitais “Escola Digital”, destinado 

a professores, professoras e profissionais da educação e “Medium.com”, que pode ser 

acessado por toda a comunidade em geral. Dessa forma disponibilizar-se-á todo o 

material produzido de forma a cumprir o compromisso político de deixar para a 

posterioridade uma ferramenta que possa contribuir para o processo de apoio docente e 

formação discente no ensino da Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Ensino na educação básica. Formação de leitor. Crônica. 
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Introdução 

Este projeto de pesquisa surgiu de uma inquietação pessoal percebida 

durante meu trabalho como professora de língua portuguesa: afinal de contas, por qual 

razão os alunos não leem poesia ou leem pouco poesia? Por que as crianças deixam de 

ler poesia? E qual é a nossa contribuição, como professores e como escola, para que os 

alunos deixem de ler textos poéticos? 

Não podemos negar a importância da poesia no desenvolvimento da 

aprendizagem, criticidade e criatividade do ser humano. A poesia permite um olhar mais 

observador do mundo social e particular que compõe cada indivíduo, “a poesia é uma 
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máscara que oculta o vazio, bela prova da supérflua grandeza de toda obra humana!” 

(PAZ, 1982, p. 16). Por ela podemos experimentar diferentes sensações em textos 

recheados de figuras de linguagem que nos permitem uma análise profunda do que está 

sendo observado, por essa razão ela pode ajudar na formação do leitor. 

Muito tem se falado sobre a importância da leitura literária e de como a sua 

prática pode ajudar na construção do indivíduo. Pensar na importância da leitura tem 

extrema relevância numa sociedade que ainda precisa aprender, e muito, sobre 

humanidade, respeito e igualdade de direitos, mas de nada adiantará falar da 

importância da leitura sem, antes disso, pensarmos no seu foco principal: o leitor. De 

nada nos valerá as variadas campanhas de incentivo à leitura lançadas por algumas 

empresas nas mídias, se o leitor e as razões pelas quais ele não se constitui leitor 

literário não forem analisadas e modificadas. 

A escola exerce um papel importante no processo de aquisição de escrita e 

leitura e também pode ser a responsável pelo abandono do sujeito como leitor, pois, 

muitas vezes, ela não transforma o sujeito habilitado a ler em um leitor. Pensando 

nessas questões, e em como poderia ajudar os alunos nesse processo de “fazedura” do 

leitor literário e, mais especificamente, do leitor de poesia, foi que se escolheu o corpus 

para essa formação do leitor de poesia: o “encantador de palavras” Manoel de Barros 

(1916-2014), poeta brasileiro mato-grossense, que extrai seus versos da realidade 

imediata que o cerca, sobretudo da natureza, apresentando fatos de sua infância, 

construindo um universo próximo da compreensão da criança e do jovem, em suas 

obras, escolhidas como corpus para esta pesquisa, “Memórias inventadas: a segunda 

infância” e “Poesias Completas”, esta uma reunião com grande parte da obra do poeta. 

 

Objetivos 

O presente trabalho objetiva fazer uma análise reflexiva e prática como se 

pode contribuir para a formação de leitores do texto poético com alunos do 6°ano da 

segunda fase do Ensino Fundamental de uma escola da cidade de Inhumas- GO, e se 

trata de uma pesquisa- ação com intervenção em sala de aula. 

Objetiva-se com essa pesquisa compreender como a leitura do texto poético 

pode contribuir para a formação de leitores e potencializar a sensibilidade, criatividade e 

senso crítico na sala de aula. Deste objetivo maior, desdobram-se os seguintes 

específicos: investigar por que as crianças têm deixado de ler poesia e como a escola 

pode promover esse reencontro entre o texto poético e o leitor; analisar poemas das 
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obras selecionadas e verificar como a exploração dos aspectos lúdicos e imagéticos da 

poesia de Manoel de Barros pode promover o gosto pela leitura; investigar 

possibilidades metodológicas de leitura de poemas que instiguem a relação leitor-

poesia, seja por meio da vocalização, da exploração do ritmo e entonação, da 

contextualização dos poemas ou da relação dos poemas com a subjetividade dos alunos; 

relatar a experiência desenvolvida em sala de aula e analisar os resultados obtidos 

durante a pesquisa. 

 

Fundamentação teórica 

A fundamentação teórica ainda está sendo desenvolvida. Até esse momento, 

o estudo aqui proposto será norteado pelos pressupostos teóricos de Zilberman (1985), 

Candido (1995), Todorov (2009), Paz (1982, 1996), Bloom (2001), Adorno (1983), 

Lígia Averburck (1985), Hélder Pinheiro (2018) entre outros autores. 

Segundo Zilberman (1985) a escola exerce um papel importante no processo 

de aquisição de escrita e leitura e, infelizmente, ela também pode ser a responsável pelo 

abandono do sujeito como leitor, pois, muitas vezes, a escola não transforma o sujeito 

habilitado a ler em um leitor. Por essa razão, antes mesmo de se pensar no processo de 

formação do leitor de poesia, faz-se necessário pensar no papel que a escola tem 

exercido para que “o leitor não morra como leitor” (TODOROV, 2009), pois 

 

a arte poética e ficcional deve ser apresentada em primeiro lugar em seu 

estranho poder imprevisto encantador, emocionante, de forma a criar 

raízes profundas o suficiente para que nenhum corte analítico ou 

metodológico venha a podar sua presença criadora, para que nenhuma de 

suas partes essenciais seja amputada antes que ela aprenda a se mover e 

nos acompanhe pelos sentidos que damos à vida à medida que vivemos.” 

(TODOROV, 2009, p. 12). 

 

Desse modo, a presente pesquisa pretende manter viva a poesia na sala de 

aula não só despertando os alunos leitores, mas também, como consequência, 

contribuindo para que o professor não perca esse “estranho poder” de encantar e 

emocionar, sobretudo, sabendo-se que a condição indispensável para se formar leitores 

de poesia na escola é que o professor “seja realmente um leitor com uma experiência 

significativa de leitura (PINHEIRO, 2018, p. 22), pois, assim, a poesia pode 

reconquistar o aluno, leitor em potencial, que foi deixado pelo caminho. 
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Metodologia 

Com o objetivo de investigar por que as crianças têm deixado de ler poesia e 

como a escola pode promover esse reencontro entre o texto poético e o leitor, elegeu-se 

como campo de pesquisa uma escola na cidade de Inhumas-GO. Os sujeitos escolhidos 

para participarem dessa pesquisa são alunos do 6º ano da segunda fase do ensino 

fundamental. 

Este projeto de pesquisa busca desenvolver um trabalho científico a partir de 

dois caminhos: o bibliográfico e a pesquisa-ação. O primeiro caminho nos permitirá um 

maior embasamento teórico-conceitual para um melhor conhecimento do corpus a ser 

pesquisado; o segundo, nos possibilitará uma interação participativa e produtiva 

desenvolvendo um contexto em que aluno, professor e pesquisadora sejam protagonistas 

de suas próprias ideias fornecendo-nos uma avaliação qualitativa da pesquisa. 

A pesquisa aqui desenvolvida trata-se de uma pesquisa- ação de caráter 

qualitativo com intervenção em sala de aula. Para realização dessa investigação serão 

realizadas oficinas de leitura de algumas poesias de Manoel de Barros presentes nas 

obras “Memórias Inventadas: a segunda infância” e “Poesias Completas”; um 

questionário inicial e outro final para a coleta e observação de dados, além de um diário 

de campo. As produções de textos (verbais e não verbais) desses alunos, durante a 

pesquisa, alimentarão um site que será o produto final da pesquisa proposta.  

 

Resultados e considerações sobre o produto educacional 

Apresenta-se como produto educacional para esta investigação desenvolver 

a criação de um site, concomitante ao trabalho feito em sala, onde os alunos poderão 

postar e comentar as poesias que lhes agradam e compartilhar vídeos e documentários 

sobre a poesia de Manoel de Barros. Para isso, os alunos estarão alicerçados nas 

diversas leituras sobre a poesia de Manoel de Barros realizadas durante o processo, nos 

estudos literários e nas atividades propostas desenvolvidas; pretende- se também, criar 

uma oficina de leitor de poesia para que, futuramente, possa compor o PPP da escola 

onde a pesquisa será desenvolvida como um disciplina eletiva do núcleo diversificado 

do 6º ano da segunda fase do ensino fundamental e, quem sabe, gradativamente, 

alcançando as outras turmas. 

 

Palavras-chave: Ensino. Formação de leitor. Poesia. Manoel de Barros. 
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Introdução 

A partir da minha prática como professora e de relatos de colegas 

profissionais da educação notei a dificuldade docente em mediar a leitura do texto 

literário. Apesar dos avanços, muitos alunos ainda não têm garantido o direito de acesso 

e de uso do livro literário. Ainda prevalecem práticas didáticas baseadas no uso de 
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fragmentos de textos literários, preenchimento de listas e fichas sem muito sentido, uma 

disfunção quanto à intencionalidade dos textos literários, contrariando os objetivos 

propostos, que almejam uma educação humanizadora. “Podemos dizer que a literatura é 

o sonho acordado das civilizações [...] é fator indispensável de humanização [...] porque 

atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente”, afirma Candido (2011, p. 

177).  

Defende-se aqui que, na sala de aula, a prática de leitura literária precisa ser 

planejada para que o livro literário deixe de ser visto como um objeto distante, que não 

admite a intimidade com o leitor. Para as autoras Rouxel e Langlade (2013), pelo 

contrário, é o leitor que completa o texto e lhe imprime sua forma singular. “Um leitor 

construído pelas experiências de leitura fundadoras, leituras da infância que 

permanecem ativas na leitura que dizemos privada” (p. 29 e 30). 

Infere-se que, pelo contrário, em geral a forma como a literatura tem sido 

oferecida ás crianças e jovens vem causando um afastamento desse leitor e que este fato 

ocorre principalmente por uma falha na formação leitora do professor de Português nos 

cursos de licenciatura. Quanto a isso, Todorov (2009) explica que “o perigo está no fato 

de que, por uma estranha inversão, o estudante não entra em contato com a literatura 

mediante a leitura dos textos literários propriamente ditos, mas com alguma forma de 

crítica, de teoria ou de história literária” (p. 10).  

O presente trabalho tem como objetivo geral contribuir na formação dos 

professores enquanto leitores literários, para que estes despertem e incentivem o contato 

dos alunos com a arte literária por meio do incremento sua formação como leitores de 

literatura. Os principais autores que embasam a fundamentação teórica foram: Candido 

(2011), Zilberman (1985), Larrosa (2000), Todorov (2009), Freire, (1983), Eco (2003). 

 

Fundamentação teórica 

Com efeito, desde a Antiguidade que a literatura aparece como manifestação 

universal, atuando como instrumento de instrução, de educação, de denúncia e, 

principalmente, de humanização. A leitura literária como forma humanizadora 

desenvolve no leitor traços que reputamos essenciais, “como o exercício da reflexão, a 

aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a 

capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 

complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor” (CANDIDO, 2011, p. 182).  
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A literatura vai oportunizar ao aluno um encontro consigo mesmo e com o 

universo da sociedade. Segundo Eco (2003, p. 12), “a leitura das obras literárias nos 

obriga a um exercício de fidelidade e de respeito na liberdade da interpretação”. Assim, 

o trabalho com a literatura, além de ser de suma importância para a inserção social do 

estudante, pode também ser uma das formas de potencializar a aprendizagem que ajuda 

o indivíduo na leitura de gêneros discursivos primários e secundários (BAKHTIN, 

2016). A proposta de que a literatura seja introduzida cotidianamente na sala de aula 

significa o resgate de sua função primordial, buscando, sobretudo a recuperação do 

contato do aluno com a obra de ficção. De acordo com Zilberman (1895), 

 

É o recurso à literatura que pode desencadear com eficiência um novo pacto 

entre as crianças ou jovens e o texto, estimular uma vivência singular com a 

obra, visando o enriquecimento pessoal do leitor, sem finalidades precípuas ou 

cobranças ulteriores. Se é a literatura de ficção, na sua globalidade, que 

deflagra a experiência mais ampla da leitura, sua presença no âmbito do ensino 

provoca transformações radicais, que por isto mesmo, lhe são imprescindíveis 
(ZILBERMAN, 1985, p. 21 e 22).  

 

No entanto, o caminho tomado atualmente pelo ensino da literatura em 

muitas escolas de educação básica, em que há uma preocupação exacerbada com os 

métodos de análises, com um amontoado de teorias, dificilmente formará leitores 

contumazes de literatura. As práticas atuais tendem a fazer do texto o pretexto para a 

aquisição de saberes, confundindo instrumentos e finalidades. Segundo o autor, o texto 

literário ficou reduzido à matéria escolar, mantido mais por uma dívida com o passado 

do que pela necessidade de promover a formação literária do aluno. De fato, na 

educação básica os programas atuais estão pautados no “estudo da disciplina”, não no 

“estudo do objeto”, constatando que ensinamos “conceitos forjados pela análise 

literária em vez de abordar a própria obra em si mesma”. 

Daí a relevância de professores leitores de literatura, que sejam capazes de 

incluir no ensino fundamental I obras literárias que passem a fazer parte da experiência 

de vida do aluno, que propiciem um olhar “mágico”, que os incite a pensarem, 

“imaginar outras maneiras de conceber o mundo e organizá-lo” (TODOROV, 2009, p. 

23) Portanto, é preciso fornecer subsídios para os professores mediarem de forma eficaz 

e eficiente o ensino da literatura, pois “experiências insatisfatórias com a literatura 

afastam a criança de qualquer leitura”.  

O professor necessita tomar seu lugar como leitor assíduo, sendo 

testemunho vivo para a valorização e encaminhamento de práticas significativas de 
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ensino da literatura. “O professor que assume a condição de mediador funciona como 

ponte constitutiva da relação do aluno com as palavras, com a leitura de diferentes 

formas” (BARBOSA, org. p. 13). Precisamos ter profissionais engajados com a 

literatura para assim formarmos leitores críticos e atuantes.  

 

Metodologia 

A pesquisa já estava em andamento desde o ano passado, mas foi 

interrompida pela paralização deste ano de 2020. Para entender a realidade em foco, foi 

feita uma roda de leitura/conversa com os alunos. Foram escolhidas para participarem 

da pesquisa três turmas do Ensino Fundamental I – Modalidade da Educação Básica. 

Iniciei com a leitura oral de um conto e em seguida propus um “debate” espontâneo, 

seguindo as primícias do educador Paulo Freire (1983) que tem como pilar da educação 

libertadora o diálogo entre professores e alunos, processo do qual todos são sujeitos 

ativos e cuja finalidade é ampliar a consciência social de todos, especialmente dos 

alunos, para que se viabilize a revolução que acabará com a opressão.  

Posteriormente serão aplicados questionários e será feita uma roda de 

conversa com os professores, instrumentos utilizados para mensurar a problemática em 

questão (PIGNATA, 2008, p. 119). Estes dados subsidiarão as oficinas de leitura 

oferecida aos professores, como empreendimento a prática literária, visto que o 

mediador é o elo da relação do estudante com a leitura literária.  

Terminado as etapas de investigação, serão propostas à equipe gestora e ao 

corpo docente oficinas para os docentes, espaço/momento que contemplaria reflexões e 

estudos acerca da mediação literária. Claro que não existem fórmulas prontas para o 

ensino da literatura; conta-se com o bom senso e sensibilidade do professor, além, é 

claro, de uma preparação advinda de muitas leituras e de um planejamento assentado em 

ideias teóricas que permitam uma boa adequação entre os propósitos do professor e as 

aspirações dos leitores. 

 

Resultados 

Na primeira etapa de investigação, iniciei de forma espontânea, abordando 

com os alunos as seguintes perguntas: vocês gostam de ler? Que tipo de história 

costumam ler? Utilizam o livro didático? Escolhem seus livros literários? Utilizam a 

biblioteca da escola? Fazem algum tipo de atividade depois da leitura literária? Essa 

primeira etapa foi alicerçada no diálogo entre alunos e pesquisadora, sem mensuração 
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de dados. Diante das respostas obtidas, uma nos chamou a atenção. Todos responderam 

que gostam de ler. Nas palavras de Larrosa (2000), ler consiste em ver as coisas 

diferentes, coisas dantes nunca vistas, entregar-se ao texto, abandonar-se nele e não 

apenas apropriar-se dele para nossos fins.  

A segunda etapa da pesquisa será a aplicação do questionário e rodas de 

conversa com os professores a fim de diagnosticar suas práticas leitoras e de mediação 

da leitura literária em sala de aula. Em seguida, como produto educacional, pretende-se 

aplicar cinco oficinas, no período de dois meses, com duração de duas horas, cujo 

objetivo será capacitar estes professores – dentro dos limites reduzidos de uma oficina – 

para mediação da leitura literária com seus alunos. Em cada encontro almeja-se um 

diálogo com um teórico da área, Paulo Freire, Antonio Candido, Regina Zilberman, 

Marisa Lajolo, e claro, uma leitura literária, no caso, contos de Clarice Lispector. A 

escolha do gênero literário deve-se à sua fácil aplicabilidade, por ser uma narrativa 

curta, que pode ser lida em sala. Ao escrever para crianças, a autora preserva dois 

elementos imprescindíveis para um bom conto segundo Júlio Cortázar (data), a 

intensidade e a tensão, além de aproximarem-se dos relatos reais do cotidiano, que 

trazem nas entrelinhas profundas experiências humanas.  

De fato, sabe-se que um professor não se torna um leitor literário “da noite 

para o dia”, e que a formação continuada docente, apesar de não ser uma realidade, é 

uma prerrogativa para uma prática condizente com as diretrizes educacionais legais. 

Contudo, pretende-se que esta primeira oficina forneça um estímulo, um caminho, um 

começo, enfim, que possa ser percorrido rumo a sua própria formação como leitor 

literário.  

 

Considerações finais 

Frente à crescente desumanização no qual vivemos confrontados hoje, é 

essencial uma práxis voltada para a leitura literária. O texto literário tem uma 

singularidade capaz de desencadear transformações radicais entre os seres humanos, 

visando o enriquecimento do leitor, libertando-o do estado de opressão, possibilitando 

visões múltiplas do mundo e consequentemente visões críticas de ações que o cercam. 

Para Antonio Candido (2011) a literatura dá forma aos sentimentos e à visão 

do mundo se organiza, libertando o ser humano do caos e consequentemente 

humanizando, possibilitando uma visão mais ampla, justamente o que Paulo Freire 

(1983) sugere no tocante à aprendizagem, a valorização do sujeito autônomo em 
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processo de construção do conhecimento, no desenvolvimento de sujeitos críticos, com 

consciência política, cultural e social, capaz de lutar de forma coletiva para transformar 

a realidade. 

É de suma importância que o professor crie um ambiente favorável, onde a 

criança se sinta a vontade para dialogar a respeito de problemas relacionados à sua vida 

que foram despertados ao ouvirem/lerem as histórias literárias. O texto literário 

aprimora nosso pensamento para observarmos e atuarmos com mais atenção o mundo 

que está dentro de nós e à nossa volta. 

 

Palavras-chave: Ensino de literatura. Formação do leitor literário. Mediação da leitura 

literária. 
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Introdução 

Essa pesquisa originou da minha vivência enquanto professora de 

informática. Atuando na educação profissional há quase 20 anos tive a oportunidade de 

contribuir na formação profissional de várias pessoas, sendo que algumas me 

desafiaram e exigiram uma qualificação que ia além dos conteúdos e técnicas. Tive 

algumas experiências com alunos com deficiência e precisei repensar toda a minha 

prática docente de forma a garantir a qualificação profissional desses alunos, 

respeitando suas limitações e particularidades. 

Porém, sendo a informática um segmento representando pela praticidade e 

exatidão, a maioria dos professores da área tende a limitar o ensino em técnicas, 

procedimentos operacionais, deixando a desejar na questão pedagógica e interação com 

o educando. Tais práticas sempre causaram incômodo, me levando a refletir sobre como 

os meus colegas de profissão lidam com a inclusão: Será que eles pensam a respeito?  

E diante da necessidade de me qualificar para atender sem distinção a todos 

os meus alunos, sejam eles com dificuldades de aprendizagem, deficiência física ou 

deficiência intelectual, decidi cursar pedagogia, tendo como objetivo proporcionar um 

ensino de qualidade, sem limitar ou excluir ninguém. Como Paulo Freire (1996, p. 39) 

ressalta, “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática”.  
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Essas inquietações me acompanharam até o mestrado e agora tenho a 

oportunidade de aprofundar os estudos a respeito e realizar essa pesquisa, como ressalta 

Fiorentini e Lorenzato (2009, p. 81), “É preferível que esse tema tenha relação com suas 

experiências e seus conhecimentos prévios e instigue a sua curiosidade”. Portanto, a 

pesquisa tem como propósito investigar a educação profissional inclusiva, a fim de 

compreender como se dá o processo de formação da pessoa com deficiência, em 

específico do profissional de informática.  

 Com relação aos profissionais com deficiência, temos ainda um agravante 

que é a falta de credibilidade no potencial intelectual desse público. Segundo pesquisas 

(LORENZO e SILVA, 2017), na maioria dos casos esses profissionais são destinados a 

funções operacionais e de baixa responsabilidade. Essa é uma questão preocupante, 

afinal como esses profissionais estão sendo qualificados? Eles estão saindo dos cursos 

preparados para exercer a sua profissão com dignidade e ser inserido no mercado de 

trabalho? Se não o que falta às instituições e aos professores que atuam na educação 

profissional para que isso seja possível? 

 

Objeto de investigação 

Essa pesquisa tem como objeto de investigação responder ao 

questionamento: Como a educação profissional pode contribuir para que um aluno com 

deficiência tenha condições necessárias para se qualificar profissionalmente em um 

curso de informática e vir a ser inserido no mercado de trabalho? 

 

Objetivo geral 

O objetivo dessa pesquisa é compreender como as instituições de educação 

profissional, em Goiânia, qualifica o aluno de informática com deficiência e contribui 

para que o mesmo exerça a sua profissão com dignidade. 

 

Objetivos específicos 

● Investigar como as instituições de ensino profissional, em Goiânia, têm 

tratado o acesso das pessoas com deficiência aos cursos de qualificação em informática. 

● Identificar as necessidades dos professores de educação profissional para 

promover a inclusão no ambiente escolar. 

● Realizar um levantamento dos elementos disponíveis nas instituições 

para apoiar o ensino de alunos com deficiência. 
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● Verificar como as necessidades dos alunos com deficiência são atendidas 

a fim de promover o mesmo ensino ofertado aos demais alunos. 

 

Fundamentação teórica 

Partindo da premissa que a educação profissional é uma modalidade 

educacional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Como 

destaca o artigo 39, “A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 

objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 

educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.” (BRASIL, 1996). 

Sendo ofertada nas modalidades de formação inicial e continuada, técnica de nível 

médio e tecnológica (graduação e pós-graduação), como descrito no segundo parágrafo 

do artigo 39 da LDB (BRASIL, 1996). Logo, como modalidade de educação deve estar 

de acordo ao previsto no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que garante o 

direito à educação a todos os brasileiros (BRASIL, 1988). 

Considerando ainda a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(LEI Nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), que assegura e promove, 

em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Essa lei confere ainda 

um capítulo exclusivo destinado à educação (BRASIL, 2015). “E para entender o que é 

incluir temos de nos desfazer do que nos fez excluir, sem ou com a intenção de fazê-lo”, 

palavras de Mantoan (ORRÚ, 2017, p. 9). 

Para discutir com essa problemática serão utilizadas as contribuições do 

filósofo e pedagogo brasileiro Dermeval Saviani no intuito de identificar as relações 

entre educação e trabalho. Afinal, como destaca Saviani (1993, p. 51), “A educação visa 

o homem; na verdade que sentido terá a educação se ela não estiver voltada para a 

promoção do homem?”. E considera o trabalho mais que uma mera atividade de 

produção ou fonte de subsistência, “Diferentemente dos outros animais, que se adaptam 

à realidade natural tendo a sua existência garantida naturalmente, o homem necessita 

produzir continuamente sua própria existência. [...] E isto é feito pelo trabalho” 

(SAVIANI, 2008, p. 11). 

E finalmente serão utilizadas bibliografias que relacionam a educação 

profissional, trabalho e educação, tais como, MANICA e CALIMAN (2015) e 

publicações vinculadas ao MEC (Ministério da Educação), Institutos Federais e SENAC 

(Serviço nacional de aprendizagem comercial). 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
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Metodologia 

A metodologia adotada será uma pesquisa qualitativa, referente à análise de 

dados e interpretação dos resultados, na qual “o pesquisador precisa ir além da leitura 

dos dados, com vistas a integrá-los num universo mais amplo em que poderão ter algum 

sentido” (GIL, 2008, p. 178). 

Na primeira parte da pesquisa será realizado um levantamento com as 

instituições de educação profissional de Goiânia que oferecem cursos técnicos e 

qualificação profissional em informática, identificando o público desses cursos e como 

se dá o acesso de alunos com deficiência. Esse levantamento deverá conter: os cursos de 

informática ofertados, a quantidade de alunos com deficiência atendidos nos últimos 

anos e outras informações relevantes, como programas e ações inclusivas, quando 

houver. 

Na segunda parte da pesquisa será realizada a coleta de dados, utilizando 

entrevistas semiestruturadas com os sujeitos envolvidos na pesquisa: gestores e 

professores de tais instituições de educação profissional. 

Na terceira e última parte da pesquisa será realizada a análise e interpretação 

dos dados. A fim de responder aos objetivos da investigação como também para 

contribuir na elaboração do produto educacional. As necessidades identificadas na 

pesquisa serão utilizadas na elaboração de um objeto de aprendizagem para auxiliar 

instituições e professores no processo de inclusão na educação profissional, o qual será 

disponibilizado aos professores para que avaliem, através de questionários de avaliação, 

e assim valide o produto educacional. 

 

Resultados esperados 

Com essa pesquisa espera-se compreender como as instituições de educação 

profissional promovem a inclusão e qualifica o aluno de informática com deficiência, 

contribuindo assim para que tal aluno exerça a sua profissão com dignidade e tenha 

condições para ser inseridos no mercado de trabalho, como qualquer outra pessoa. 

Em contrapartida a pesquisa será utilizada para identificar as falhas no 

processo de formação do profissional de informática com deficiência. Como: acesso das 

pessoas com deficiência aos cursos de educação profissional, falta de preparo dos 

professores, ausência de ações inclusivas, material didático inapropriado e restrições de 

acessibilidade. Infelizmente muitas concepções equivocadas reforçam a cultura de 
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exclusão ao invés de promover uma formação sólida ao aluno com deficiência. No 

ambiente escolar, muitas vezes esses alunos são vistos como, coitados, incapazes ou 

limitados e por isso acabam sendo poupados ou tendo as atividades facilitadas. 

 

Produto educacional 

O produto educacional será um objeto de aprendizagem que terá o intuito de 

auxiliar as instituições e professores de educação profissional a lidar com alunos com 

deficiência e assim desenvolver a inclusão durante o processo de formação profissional. 

O objeto de aprendizagem englobará conteúdos relacionados à educação, inclusão e 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Educação profissional. Inclusão. Pessoa com deficiência. Informática. 
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Introdução 

A partir da lei da inclusão em 1988, instituições públicas de ensino 

passaram a ser responsáveis pelo ensino dos deficientes, assim o acesso a pessoas com 

deficiência nas escolas vem aumentando a cada dia.  

Com a lei 13.146 de 2015, a responsabilidade das instituições se consolida e 

elas têm que oferecer um ensino que seja igualitário e acessível a todos dos deficientes 

de forma que garanta a aprendizagem efetiva dos mesmos.  

Ao terminar minha licenciatura em Matemática, iniciei a especialização em 

Educação Matemática preocupada em como promover a inclusão de alunos deficientes 

na sala de aula, uma vez que estava iniciando a carreira de professora nas escolas 

públicas do Estado de Goiás.  

Como a aprendizagem de deficientes visuais era algo pouco estudado na 

época, resolvi fazer minha pesquisa nesse tema, o que me levou a encontrar o Centro de 

Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual conhecido como CEBRAV, CAP-GO. 

Instituição a qual, alguns anos depois, me daria a oportunidade de ministrar aulas, e 

onde permaneço até o momento.  

Então como professora de apoio dos deficientes visuais (DV) há quase 12 

anos tive a oportunidade de participar do desenvolvimento de vários projetos e 

materiais pedagógicos para auxiliar a aprendizagem destes alunos, além de contribuir 

para a formação intelectual destes, acompanhando os seus anseios, angústias, e de 

trabalhar para que a aprendizagem deles em matemática seja mais efetiva.  
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Há exatos 2 anos foi iniciado na instituição um projeto de robótica com os 

alunos, com a chegada de um professor experiente na área e o recebimento de dois Kits 

Mindstorms da LEGO1, apesar de faltar conhecimentos de como aplicar a robótica na 

aprendizagem dos alunos DV mas com o tempo foram encontrados caminhos.  

Algo que foi percebido nessas aulas é a importância da mediação com o 

professor durante as oficinas de robótica e também a importância da mediação com as 

próprias peças de LEGO que possibilitam criar, resolver, inventar e desenvolver 

diversos projetos concretos, como robôs, casas e qualquer objeto em 3D.  

Diante desse novo projeto, foram envolvidos todos os professores de 

matemática, e diante das minhas inquietações a respeito da inclusão, me veio os 

seguintes questionamentos: Quais as contribuições no ensino da robótica na 

aprendizagem para os deficientes visuais? E como ele pode ajudar o aluno no processo 

de inclusão escolar especialmente nas aulas de matemática? Quais as adaptações 

necessárias para as aulas de robótica para deficientes visuais? Quais os desafios? Qual a 

importância da mediação do professor e da manipulação dos objetos/peças nesse 

processo de ensino?  

 

Objeto de investigação 

Em vista essas indagações, escolhemos como objeto de estudo investigar 

"Quais são as contribuições do ensino de robótica no processo de aprendizagem e 

inclusão dos deficientes visuais". 

 

Objetivo geral 

Verificar como o ensino da robótica pode contribuir positivamente na 

aprendizagem e na inclusão dos deficientes visuais em uma situação de aprendizagem 

mediadas pelo professor dentro do espaço do CEBRAV. 

 

Objetivos específicos 

- Verificar as contribuições da robótica acerca do ensino da matemática em 

atividades desenvolvidas no CEBRAV;  

                                                             
1 LEGO - O sistema LEGO é um brinquedo cujo conceito se baseia em partes que se encaixam 

permitindo muitas combinações. 
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- Analisar o desenvolvimento de atividades com alunos DV para verificar a sua 

efetivação em comparação a outras atividades; 

- Verificar o processo de mediação entre professor e alunos em situações de 

aprendizagens com a robótica; 

- Elaborar um manual para os professores desenvolverem atividades com seus 

alunos DV nas aulas de robótica em diversas escolas.  

 

Fundamentação teórica 

A ausência total ou parcial da visão faz com que o deficiente visual busque 

por outros sistemas sensoriais formas de conhecer e aprender sobre o mundo a sua 

volta. O tato é um dos principais sistemas sensoriais utilizado pelos deficientes visuais 

para a aprendizagem. Vigostky afirma que a inteligência não é inata, mas se constrói 

com as trocas constantes com o meio ambiente. Denomina plasticidade cerebral essa 

capacidade das funções cerebrais de se reorganizem, na ausência da visão. Segundo 

Vigostyky eles constroem seu conhecimento compensando suas deficiências. Visto 

assim, o papel do professor é fundamental nesse processo de aprendizagem do aluno 

deficiente, pois é ele que será o mediador entre aluno e o objeto, ou o aluno e o mundo. 

O professor será o gerador de experiências com instrumentos que possibilitem ao 

deficiente visual a organizar e abstrair e criar mundo em seus pensamentos. 

Fundamentamos então nossa pesquisa nas teorias de Vygotsky, devido a 

relevância de sua pesquisa acerca da aprendizagem dos deficientes e dos seus estudos 

sobre mediação do professor e dos objetos ou instrumentos, tão perceptível e 

importante nas oficinas de robótica. 

Segundo Vygotsky, existem dois tipos de elementos de mediadores, os 

instrumentos e os símbolos que são fundamentais no processo de abstração, 

organização, linguagem etc. São meios auxiliares para solucionar um dado problema, 

como contar, lembrar, armazenar, relatar e outros.  

 

Os instrumentos, porém, são elementos externos ao indivíduo voltados para 

fora dele; sua função é provocar mudanças nos objetos, controlar processos 

da natureza. Os signos por sua vez, também chamados por Vygotsky de 

instrumentos psicológicos, são orientados para o próprio sujeito, para dentro 

do indivíduo; dirigem ao controle das ações psicológicas, seja do próprio 

indivíduo, seja de outras pessoas. São ferramentas que auxiliam nos 

processos psicológicos e não nas ações concretas, como os instrumentos 

(OLIVEIRA, 2001, p. 30). 
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Metodologia  

A pesquisa adotada será de cunho qualitativo referente à observação, coleta 

de dados e interpretação dos resultados, utilizando diário de campo, entrevistas 

informais, filmagens e fotografias para uma posterior análise. 

Será feita uma pesquisa bibliográfica para o levantamento das pesquisas na 

área de inclusão envolvendo robótica educacional no Brasil, observando as tendências, 

as dificuldades e os ganhos conseguidos nessas aulas.  

Num segundo momento iremos observar, coletar e anotar como estão sendo 

desenvolvidas as aulas de robótica no CEBRAV-CAP, quais os seus ganhos, as 

principais dificuldades, desafios e buscar solução para os mesmos juntamente com os 

professores regentes. 

Propor e aplicar uma oficina envolvendo algum conteúdo de matemática, 

aplicar e avaliar os resultados. 

Elaborar um material de pesquisa para professores que ministram aulas de 

robótica nas escolas, para ajudá-los na inclusão dos deficientes visuais como um todo, 

contendo dicas de como ajudar na manipulação e identificação das peças, na construção 

dos robôs e projetos e de atividades que possam estar voltadas para o ensino de 

matemática. 

 

Resultados 

Esperamos com a pesquisa ter uma idéia geral das pesquisas de robótica 

desenvolvidas no Brasil e poder compartilhar com os professores do CEBRAV e ter 

idéia de como melhorar o ensino da robótica nesta instituição. 

Se apoiando em diversos autores queremos mostrar a importância da 

mediação do professor nesse processo de aprendizagem e da manipulação das peças 

para o desenvolvimento cognitivo a fim de que se desenvolva a coordenação motora, a 

criatividade, o raciocínio lógico e outras funções mentais superiores. 

E por fim, esperamos que o manual possa contribuir com o ensino de 

robótica para os deficientes visuais em qualquer instituição. 

 

Considerações acerca do produto educacional 

Hoje a maioria dos professores ainda não estão preparados para atender 

alunos deficientes visuais nas escolas, falta formação e informação, e podemos 

observar que tem aumentado essas oficinas em várias escolas.  
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Com esse material o professor poderá ter em mãos não apenas um manual 

para saber como é possível incluir um aluno DV nas oficinas, mas também um 

indicador de que o DV tem as mesmas possibilidades de aprendizagem de um aluno 

vidente, desde que se ofereçam as condições e adaptações necessárias para incluí-lo. É 

um passo inicial para que o professor também possa adaptar e criar sua metodologia 

para atender seus alunos, tendo deficiência ou não. 

 

Palavras-chave: Robótica educacional. Inclusão. Ensino. Educação matemática. 

Deficientes visuais. 
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Introdução 

O presente estudo está em fase de desenvolvimento e, traz inquietações 

quanto os desafios do professor na inclusão de alunos com necessidades especiais nas 

aulas de educação física. A necessidade de compreender esses desafios foi uma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
mailto:michelehonda2@gmail.com
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inquietude nossa, pois a vivência em sala de aula e a entrada de alunos que nos fizeram 

refletir e buscar conhecimento sobre as suas necessidades naquele momento, nos 

condicionado a sair da zona de conforto e buscar informações para o enfrentamento e 

possíveis soluções do problema.  

Nesse contexto, entendemos que a escola é um ambiente heterogêneo e tem 

um papel fundamental na construção de um ambiente que busque valorizar as diferenças 

através de projetos inclusivos que possam atender as especificidades de cada um. Para 

que isso aconteça, o Projeto Político Pedagógico deve atender as reais necessidades da 

escola e sua população com um caráter social e histórico. Para Araújo (2014), o Projeto 

Político Pedagógico não pode ser um produto pronto e finalizado, com meras intenções 

e exigências burocráticas. Deve-se ir além de políticas e práticas pedagógicas 

inclusivas, deve preparar um ambiente para receber os estudantes reconhecendo e 

respeitando a diversidade. 

Essa proposta requer um estudo sobre a inclusão, seu processo histórico, 

como ela acontece no universo escolar e como se dá a organização do trabalho 

pedagógico e a formação continuada dos professores. Leva-nos na investigação e 

compreensão do porquê o profissional de Educação Física, com sua quantidade de 

alunos diversos e sua formação, algumas vezes limitada somente à graduação, deve 

buscar uma formação continuada e informações a respeito da inclusão escolar? Quais as 

principais dificuldades que esse profissional demonstra para lidar com alunos da 

inclusão? Como ele realiza suas aulas? Que tipo de metodologia utiliza? Se há 

acessibilidade física e material para que possa conduzir suas aulas? Como consegue 

adequar o currículo para atender a todos? E diante destes questionamentos procuramos 

investigar: Quais os desafios do professor na inclusão de alunos com necessidades 

especiais nas aulas de educação física? 

Nesta perspectiva, o nosso estudo tem como objeto de pesquisa um 

professor de educação física e suas turmas do ensino fundamental II, numa instituição 

estadual de ensino na cidade de Inhumas-Go. Ao propor elementos que façam a análise 

e discussão dos desafios enfrentados pelo professor, fomentamos o acesso a possíveis 

soluções e considerações sobre o tema para assegurar e contribuir com uma educação 

física que favoreça a diversidade e o respeito as diferenças.  

O conhecimento sobre a troca de experiências entre profissionais é muito 

significativo, nos levando a várias reflexões que podem objetivar a superação de 
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estigmas e barreiras e, também à possível acessibilidade do currículo para atender à 

demanda de alunos. 

Os professores, as vezes, têm intenção, motivação, mas não têm 

conhecimento nem ferramentas adequadas para direcionar o processo de inclusão. É 

preciso que esse profissional saiba lidar com as diferenças para que haja uma análise do 

conhecimento e tente romper com aquilo que é vinculado à exclusão nas escolas. 

Mantoan (2013), ressalta que a inclusão implica uma mudança de paradigma 

educacional, que gera uma reorganização das práticas escolares: planejamentos, 

formação de turmas, currículo, avaliação, gestão do processo educativo.  

Nesta concepção de educação voltada para a inclusão, os estudantes têm os 

mesmos direitos de estarem juntos, aprendendo e participando do processo de ensino-

aprendizagem, sem distinção. 

Analisando o contexto educacional que estamos pesquisando e suas 

possíveis discussões acerca dos desafios do professor para trabalhar com a inclusão em 

suas aulas, baseado na sistematização e organização das aulas, as análises advindas de 

Mantoan (2013) serão fundamentais para o estudo e análise da inclusão visando um 

direcionamento crítico sobre a atual escola. Já com Freitas (2000), a escola precisa 

superar suas formas didáticas capitalistas e a sua própria organização a partir da 

compreensão das categorias que expressam as propriedades essenciais destas próprias 

formas. Deve ultrapassar os currículos sustentados em processos desiguais e entender 

como acontece o trabalho pedagógico dentro da escola comum. Em conformidade com 

as ideias buscadas sobre a formação de professor, Tardif (2014) admite “que o saber dos 

professores não provém de uma fonte única, mas de várias fontes e de diferentes 

momentos da história de vida e da carreira profissional”.  

Considerando os desafios do professor, a escola necessita adequar-se para 

atender a necessidade de todos, constando esta inclusão em seu Projeto Político 

Pedagógico, oferecendo condições de acessibilidade física e material e estimulando a 

formação continuada de seus professores. Para Oliveira (2007), a função do professor 

exige formação de caráter permanente, reflexão da sua prática pedagógica e uma 

abertura para a renovação de ideias. 

As leis e resoluções implementadas ao logo dos anos, fizeram a escola 

repensar a sua maneira de tratar e conduzir os ensinamentos para os alunos da inclusão, 

mas é necessário relatar que muitas escolas produzem situações de exclusão com seu 

modelo educacional elitista e com muitos preconceitos ainda enraizados. É na escola, 
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que o aluno passa a maior parte do seu dia, confirmando a importância de planejar e 

melhorar os aspectos voltados ao ensino aprendizagem possibilitando novas 

perspectivas de aprender. 

 

Objetivos 

O objetivo geral deste projeto de pesquisa é investigar os principais desafios 

do professor de Educação Física para trabalhar com alunos da inclusão durante as suas 

aulas. 

 

Objetivos específicos  

 Investigar a formação do profissional, sua qualificação através de um 

questionário; 

 Verificar como o professor realiza suas aulas e, quais metodologias são 

utilizadas através da entrevista; 

 Descrever/relatar através de um Diário de Campo, na sala de aula/quadra, como 

acontecem as relações professor/aluno e se há apoio pedagógico para que esse 

profissional desempenhe sua função de maneira objetiva, crítica e segura; 

 Discutir as ações em campo, trocando experiências e relatos. 

 

Hipótese 

A inclusão pressupõe que passemos por mudanças para lidar com todos os 

alunos, quebrando paradigmas já enraizados na sociedade. Nesse sentido, foi levantado 

a seguinte hipótese: é possível que a formação continuada, o currículo e a acessibilidade 

sejam fatores que dificultam o trabalho do professor de educação física, com os alunos 

da inclusão, durante suas aulas? Essa investigação será de grande importância para 

possíveis discussões e trocas de experiências no campo da inclusão. 

 

Metodologia 

Neste contexto, o trabalho acontece de forma qualitativa através de uma 

observação participante, com a construção de um discurso pautado na investigação e 

discussão dos desafios do professor de Educação Física.  

Para iniciar o estudo do estado da arte foram feitas pesquisas iniciais 

referentes a inclusão e educação física, onde foi consultado no sítio http://bdtd.ibict.br, 
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da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações no período de 2009 a 2019. 

Após realizarmos esta pesquisa começamos as fazer as escolhas das leituras referentes 

ao tema proposto. Os instrumentos que serão utilizados na pesquisa são: entrevista, um 

questionário e observações sendo relatadas através de um Diário de Campo. Através das 

análises serão observadas as dificuldades enfrentadas pelo professor. Os resultados 

servirão como meio norteador para melhor definir as atribuições do professor em sala de 

aula diante da diversidade. 

 

Produto educacional 

O Blog será o produto educacional a ser utilizado como recurso de 

discussões, sendo este um meio disponível de aprendizado para trocar experiências e 

fomentar a participação através do uso de tecnologias. É um componente a mais para o 

trabalho docente, servindo como instrumento de discussões e disseminações de ações 

pedagógicas docentes. 

Palavras-chave: Educação física. Inclusão. Formação continuada. 
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Introdução 

A pretensão do presente trabalho é fazer uma pesquisa com profissionais da 

educação que tem ou já tiveram aluno com deficiência visual em sala para depreender 

os sentimentos que esta experiência produziu neles. Por meio do Whatsapp, leituras 

serão indicadas para que, posteriormente, possamos articular tais leituras às práticas 

desses profissionais. A análise dos aspectos abordados nessas discussões comporá a 

dissertação e será descrita na elaboração do produto educacional. A relevância desta 

pesquisa está no fato de que há inúmeros trabalhos que abordam o tema da inclusão, 

mas poucos se atentam para a subjetividade do professor. 

Desde a Constituição Brasileira de 1988, a educação das pessoas com 

deficiência passou a ser de responsabilidade das redes públicas de ensino. Com isso, 

negligenciar o acesso de pessoas com deficiência passou a ser considerado um ato de 

discriminação, assim como, o ensino especializado passou a ser interpretado, por alguns 

estudiosos da área, como segregação (MANTOAN, 2003). Sabe-se que a escola é 

importante tanto para a educação como para a socialização do sujeito, e com a lei da 

inclusão, os alunos tiveram a oportunidade de se relacionar e se desenvolver com as 

diversidades. 

Conforme a lei 13.146, 2015, cabe às políticas públicas garantir o sistema 

educacional inclusivo, possibilitando não só o acesso, a participação e o 

desenvolvimento, mas também, a permanência do aluno com necessidades educacionais 

específicas na instituição escolar, pois as oportunidades devem ser dadas de maneira 

igualitária. Nota-se que a inclusão das pessoas com deficiência ao meio educacional 

trouxe grandes benefícios na sua formação, todavia, não se pode negar os problemas 

existentes devido à falta de planejamento, investimento financeiro, e de um olhar das 

políticas públicas para as necessidades educacionais específicas.  

Dentre estes problemas estão: 1. As barreiras arquitetônicas: as escolas não 

estão estruturalmente arquitetadas para receber as diversidades, o que interfere na 

locomoção e autonomia do aluno. 2. As barreiras informacionais: os cursos de 

licenciaturas não oferecem disciplinas obrigatórias que abordam o tema da inclusão e 
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sobre as deficiências. 3. A escassez de materiais didáticos adaptados: a adaptação de 

materiais é lenta e só ocorre a partir de demandas e requerimento, com isso, o ano letivo 

passa e o aluno, por falta de acesso a esse material, sofre um déficit de aprendizagem. 4. 

As barreiras atitudinais: "responsável pelo preconceito generalizado culturalmente 

instalado em nossa sociedade. Deriva dessa barreira as condições de tratamento 

diferenciado, indo do medo à piedade, da compaixão à rejeição" (ROCHA, 2018, p. 3). 

Assim, muitos professores enfrentam dificuldades para lidar com os alunos com 

deficiência visual. 

O fato é que, apesar de haver uma lei que ordena que haja inclusão, ela falha 

em sua função e não cumpre seus deveres. Uma contribuição efetiva seria que as escolas 

dispusessem de materiais e contassem com profissionais preparados, e não que se 

adequassem apenas após o ingresso do aluno como acontece atualmente. Partindo 

dessas falhas, surgem inúmeros debates, pesquisas e trabalhos que discutem sobre 

acessibilidade, práticas inclusivas e a importância da inclusão. Na realidade, quanto 

menos barreiras, maior é o sucesso do aluno, e este só é possível quando há 

acessibilidade. 

Até então, a discussão esteve voltada para os benefícios da acessibilidade no 

desenvolvimento do aluno com necessidades educacionais específicas. Sendo eu uma 

pessoa com deficiência visual, tenho um lugar de fala em defesa do tema em questão, 

pois conheço as variadas experiências de ser a única aluna cega entre dezenas de alunos 

videntes. Sei que há profissionais da educação que abraçam a causa, e aprendem a ser 

inclusivos a partir da interação com seus alunos. Na verdade, esses profissionais são 

meus maiores motivadores para levar adiante meus estudos. Por outro lado, sei que há 

aqueles que são indiferentes e que se recusam em lidar com alunos com deficiência. 

Mas tenho como hipótese que o sentimento de estranhamento em relação ao aluno com 

deficiência é comum a todos esses profissionais. 

Minha experiência acadêmica me deu base para perceber que a inclusão 

gera insegurança, preocupação, incômodo. Esse mal estar pode ser explicado pela falta 

de informação sobre a deficiência e também pela falta de interação e de convivência 

com o aluno com deficiência, especificamente, ao aluno com cegueira, por vivemos em 

uma cultura predominantemente visual. 

Para Voltolini (2017), o professor espera que o aluno corresponda ao que ele 

ensina. Quando ele se depara, por exemplo, com um educando que não consegue 

enxergar o quadro ou ler uma prova, o educador sente sua competência ameaçada por 
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estar muito dependente, como dito anteriormente, de uma cultura visual. Isso justifica o 

estranhamento que a deficiência visual provoca. A angústia está ligada ao 

desconhecimento de que há outros modos de se deslocar no mundo que não passam pela 

visão. 

Em minha vida acadêmica, após vários diálogos e pela convivência, alguns 

professores se apresentavam menos angustiados, todavia, alguns permaneceram 

indiferentes, e são estes últimos que me levaram a propor a presente pesquisa. É 

importante nos atentarmos para este último grupo, pois precisa ser analisado de modo 

cuidadoso, senão posso ser mal interpretada. A problemática é que alguns defensores da 

inclusão querem impô-la, apontando as barreiras atitudinais, sem pensar no lado do 

professor. Destaca-se que poucos se atentam para a subjetividade do educador, quanto 

ao estranhamento que ele vivencia frente ao aluno com deficiência.  

O interesse em pesquisar os sentimentos dos professores diante de alunos 

com deficiência visual parte das minhas experiências como aprendiz com cegueira. Na 

busca para compreender o estranhamento que existe, retomo alguns conceitos, 

referenciais teóricos provenientes da psicanálise, tais como as noções de ‘estranho’ 

(FREUD, 1919) e ‘angústia’ (LACAN). Talvez não será possível encontrar a resposta 

para o porquê do estranhamento, mas é preciso tirar esses educadores da condição de 

vilões, e entender que nem todos estão aptos para incluir por questões singulares. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: cooperar com a qualificação de profissionais no processo de 

inclusão. Objetivos Específicos: mostrar como que os educadores se sentem ao lidar 

com um aluno cego; identificar aspectos que justifiquem o estranhamento vivenciado 

pelo professor; propor reflexões sobre a educação inclusiva.  

 

Metodologia 

Será organizado um Grupo de Trabalho e Estudos, (GTE) à distância, 

composto por colegas da área da educação que tem ou já tiveram alunos com deficiência 

visual em sala. Metodologicamente faremos uma pesquisa ação, possibilitando a 

participação, as discussões e a reflexão dos entrevistados sobre as condições do 

profissional da educação e sobre a realidade da inclusão. Primeiramente, os 

participantes responderão a um questionário e na sequência faremos leituras e 

discussões de textos selecionados. O WhatsApp, por ser uma ferramenta que a maioria 
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dos professores dispõe e sabe manejar sem dificuldade, foi escolhido como meio de 

comunicação. Os textos e as questões serão enviados no grupo e as respostas serão 

enviadas para o meu número de contato. A análise das respostas será devolvida ao 

grupo para darmos seguimento às nossas reflexões.  

 

Resultados 

Até o presente momento não é possível trabalhar com resultados, pois a 

coleta de dados ainda não foi realizada, impossibilitando o início das análises. Porém, já 

antecipo minha hipótese sobre o que irei encontrar nos dados: a existência do 

estranhamento vivenciado por educadores é comum, senão a todos, para a maioria dos 

educadores, pois estão diante de alunos que lidam com o cotidiano escolar de outro 

modo. De acordo com Rocha, "O processo de inclusão abrange necessariamente essa 

demanda de métodos e materiais que tornam o mundo acessível," (2018, p. 3) e para 

isso, a inclusão e a acessibilidade requerem mudanças de hábitos, de didáticas, de 

metodologias, e nem todos os profissionais estão aptos a mudar. A inclusão também 

requer sensibilidade, criatividade e disponibilidade, e nem todos estão abertos a isso. 

Em se tratando de resistência, deve-se considerar todas as variáveis; o contexto, a carga 

horária, a falta de tempo, a superlotação das salas de aula, o histórico cultural familiar, a 

subjetividade do professor.  

 

Considerações sobre o produto educacional 

A proposta inicial para o produto educacional é a elaboração de um material 

de fácil acesso, constando as conclusões das discussões e dicas de acessibilidade que 

visam ajudar os professores a lidar melhor com o mal estar provocado pela inclusão. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Acessibilidade. Profissional da educação. Estranho. 
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Introdução 

A pesquisa de cunho qualitativo e etnográfico apresenta como delineamento 

um estudo de caso de uma escola na comunidade kalunga vão das almas. A temática a 

ser investigada consiste na identificação da dança sussa como possibilidade de conteúdo 

nas aulas de educação física e ou artes, enfocando ainda a valorização cultural deste 

conhecimento construído na comunidade. 

A metodologia será desenvolvida em fases que enfocam: levantamento 

bibliográfico, trabalho de campo, análise e interpretação dos dados obtidos, 

sistematização dos dados coletados.  

O produto educacional previsto consiste na elaboração de um livro sobre o 

conhecimento da dança Sussa. Para esta pesquisa delineamos a seguinte 
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problematização: Quais as possibilidades da dança sussa no processo de educação 

inclusiva e na valorização deste conhecimento nas práticas escolares das escolas da 

comunidade kalunga?  

 

Objeto de investigação 

O Quilombo Kalunga está geograficamente localizado em três municípios 

da região nordeste do estado de Goiás: Teresina, Cavalcante e Monte Alegre, e abrange 

cinco núcleos de referência: Vão das almas, Vão do muleque, Contenda, Kalunga e 

Ribeirão dos bois. Segundo Baiocchi (2010) os habitantes denominados como Kalungas 

ou Calungas, que na língua banto - uma das diversas línguas africanas que eram faladas 

pelos negros trazidos na diáspora, principalmente de Angola, Congo e Moçambique - 

significa lugar sagrado e de proteção. 

A chegada no início do século XVIII de africanos escravizados e de seus 

descendentes no estado de Goiás, está relacionada às bandeiras colonizadoras e o 

movimento minerador em pleno ciclo do ouro e a necessidade de mão de obra na 

mineração. O árduo trabalho e a violência no qual eram submetidos geraram resistência 

e fugas destes escravos para locais de difícil acesso como os vãos, serras, morros, 

vales... Assim foram se formando as comunidades quilombolas isoladas e distantes de 

seus opressores e em busca de sua liberdade, do resgate de seus valores, crenças e 

identidade cultural (BAIOCCHI, 2010). 

No Vão das Almas, a aproximadamente 60 km de Teresina vivem hoje cerca 

de 215 famílias Kalunga. É a comunidade onde a acessibilidade é a mais complexa, 

visto que as estradas para o local são de difícil acesso, chegando apenas de carro 

traçado. Na época das chuvas, o volume do rio Branco (que é trajeto para a 

comunidade) aumenta dificultando ainda mais, a passagem dos carros, visto que não 

possuem uma ponte, ocasionando assim o isolamento da comunidade por vários dias.  

Em visitas à comunidade de Vão de Almas, a autora dessa pesquisa 

verificou que, atualmente, existem oito escolas de nível fundamental I e uma de nível 

fundamental II. Porém, a situação ainda é difícil, várias das escolas ainda são feitas de 

palha e muitos dos alunos andam até 5 km para chegar à escola. 

As casas são construídas de adobe, madeira e cobertura de palha, sendo que 

algumas trazem seus telhados com telhas de barro. Há também na comunidade algumas 

construções de tijolos furados, telhas de barro, com portas e janelas venezianas. 

Pouquíssimas casas possuem banheiros. 
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Para a geração de alimentos e renda fazem suas lavouras de milho, arroz, 

feijão, mandioca, batata, abóbora, manga, pimenta, banana etc., criação de animais, 

produção de óleos (coco indaiá, pequi, mamona), artesanatos de capim dourado, palhas 

de bananeira, dentre outros... Muitas famílias também recebem um auxilio social (bolsa 

família) para manterem seus filhos na escola. 

Os conhecimentos sobre as ervas medicinais também foram preservados e 

são muito utilizados pela comunidade, sendo uma alternativa para curar certas doenças 

mais simples, visto que a comunidade não possui postos de saúde e o acesso até a 

cidade é bem limitado. 

Segundo Berger e Luckmann (2004), a identidade de uma comunidade é 

formada por processos sociais e uma vez cristalizada é mantida, modificada ou até 

mesmo remodelada pelas relações sociais. Processos sociais que são inerentes na 

formação e conservação da identidade são determinados pela estrutura social. Assim a 

identidade é o que localiza o sujeito no seu tempo espaço, em sua cultura, composição, 

organização. 

Pensando no processo histórico construído pela comunidade, na sua 

identidade cultural, percebo importante registrar e socializar as práticas culturais como a 

dança sussa, que tem sido por longos anos inerentes às suas práticas corporais, tendo 

ganhado reconhecimentos cultural e vem sendo difundida como conteúdo educacional 

presente nas escolas da comunidade e da região. 

Para algumas mulheres praticantes na região, a dança sussa tem deixado de 

possuir relevância para grande parte dos membros da comunidade e tem se perdido com 

o tempo diante do contato da comunidade com outras práticas corporais e outras danças. 

Assim ressalta-se a necessidade de aprofundar, sistematizar e registrar esta prática 

cultural e educacional pertencente a cultura local e pouco conhecida fora do contexto da 

comunidade. Poucos são os estudos encontrados que envolvem a temática sussa na 

BDTD. No contexto educacional não a registros científicos sobre o desenvolvimento do 

trabalho com a dança sussa. 

 

Objetivos 

Identificar a manifestação da dança sussa como possibilidade de conteúdo 

no Colégio Estadual Santo Antônio, localizado na comunidade kalunga Vão das Almas. 

 

Objetivos específicos 
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- Analisar a possibilidade de ampliação da educação inclusiva através da dança sussa. 

- Analisar a relevância da valorização cultural da dança sussa no contexto educacional 

da comunidade, abrangendo a descolonização do currículo.  

- Sistematizar o conteúdo da dança sussa como possibilidade de intervenção nos 

currículos escolares.  

 

Fundamentação teórica 

Dentre os autores que desenvolvem seus estudos que dialogam com a 

temática, podemos encontrar o pesquisador Marcos Paulo de Oliveira Santos, que em 

2011 discerne sobre “As representações sociais das práticas corporais na comunidade 

Kalunga-Go”. 

Outro trabalho que dialoga com o tema é da autora Rosirene Campelo dos 

Santos. (2013), que tem como título de sua pesquisa: O processo ritual nas festas da 

comunidade kalunga- Teresina de Goiás. 

No que se refere às discussões referentes à educação inclusiva, o 

pesquisador David Rodrigues a defende como um direito de todos os alunos que estão 

matriculados nas instituições escolares. Rodrigues (2015, p. 11) ressalta então que a 

inclusão é “um direito humano emergente e que, mais do que isso, é um direito que 

contribui decisivamente para densificar todos os outros direitos”. Rodrigues (2015) 

ressalta ainda que os valores dominantes cada vez mais se afastam da criação de 

comunidades e sociedades inclusivas. Partindo dos princípios e procedimentos que 

devem ser implementados em uma escola de inclusão é necessário pensarmos a nossa 

realidade escolar de hoje, de forma que esta não se torne uma escola reprodutora de uma 

ideologia e valores onde evidencia uma prática pedagógica voltada aos interesses das 

classes dominantes. 

Diante do contexto da pesquisa é de suma importância ainda uma discussão 

que abranja a descolonização dos conhecimentos no espaço escolar, visto que a dança 

sussa é uma forma de conhecimento não inclusa nos currículos escolares. A 

pesquisadora Maristela do Nascimento Rocha (2018), em conexão com as ideias de 

Paulo Freire defende em sua tese de doutorado sobre a responsabilidade da escola na 

descolonização do conhecimento, considerando esta como “um requisito para que os 

novos sujeitos que chegam a este mundo também se sintam produtores da cultura e não 

apenas expectadores” (p. 165). 
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Para a sistematização deste conhecimento no campo da educação física, a 

pesquisa se apoiara nas discussões do Coletivo de autores, Eleonor kunz e Jocimar 

Daolio. 

 

Metodologia 

A metodologia será desenvolvida em fases que enfocam: levantamento 

bibliográfico, trabalho de campo, análise e interpretação dos dados obtidos, 

sistematização dos dados coletados. 

O levantamento bibliográfico se apoiara nas pesquisas oriundas no BDTD 

(biblioteca digital brasileira de teses e dissertações) que dialogam com o tema. Assim 

como autores importantes que dialogam com as temáticas a serem pesquisadas. 

No trabalho de campo, consiste na observação, diálogos e o contato com as 

práticas da dança desenvolvida no contexto educacional, que posteriormente serão 

analisados e interpretados em diálogo com os referenciais teóricos pesquisados. 

A sistematização do conhecimento será construída em diálogo com o 

professor que desenvolve a prática da dança sussa no colégio estadual santo Antônio, 

localizado na comunidade kalunga, Vão das Almas. 

 

Produto educacional 

Produção de um livro sobre a dança sussa, seu contexto histórico e cultural 

em diálogo com a comunidade kalunga. 
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Introdução 

O ensino de literatura no Brasil tem como um dos principais desafios a 

formação de leitores e o desenvolvimento do gosto pela leitura, desde a Educação 

Básica. Várias pesquisas comprovam que é pequeno o número de leitores no país, se 

comparado aos números de outras nações. Ao se tratar, especificamente, da leitura de 

obras clássicas, em seus variados gêneros, o número de leitores brasileiros é ainda 

menor. De maneira geral, a leitura literária de clássicos não costuma ser a preferida dos 

leitores contemporâneos, por motivos diversos, entre eles, a linguagem mais rebuscada 

de muitas obras, que retratam contextos históricos distantes do contexto no qual se 

situam as crianças e os jovens da atualidade.  

Geralmente, é na escola que a criança tem seu primeiro contato com as 

obras clássicas. Sublinham-se, como aliados no processo de escolha de obras clássicas, 

o professor e o bibliotecário, que, ao trabalharem em parceria, poderão intermediar e 
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sugerir obras relevantes aos alunos. Sendo assim, uma questão se faz pertinente: como a 

parceria entre biblioteca e sala de aula pode contribuir para a promoção da leitura 

literária, em específico de obras clássicas, e ampliar as possibilidades para a formação 

de leitores? 

Essa indagação se pauta na observação da escassez de práticas pedagógicas 

que contribuam com o desafiador processo de incentivo à leitura literária de obras 

clássicas, na Educação Básica. A hipótese fundamental é de que um trabalho nesse 

sentido se torna possível e produtivo, com o uso de metodologias atraentes e a atuação 

de profissionais mediadores, a partir de propostas que favoreçam o acesso e a 

apreciação das obras por parte dos alunos e a compreensão do valor da leitura literária 

na experiência de cada sujeito.  

Desse modo, foram traçados os seguintes objetivos para a pesquisa: 

investigar possibilidades para a dinamização da leitura literária na escola, com enfoque 

em obras clássicas, por meio de atividades que envolvam alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e profissionais atuantes na biblioteca e na sala de aula; contribuir 

com os estudos na área da Educação e da Biblioteconomia, por meio da promoção da 

leitura de obras clássicas da literatura, envolvendo alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e profissionais atuantes na biblioteca escolar e na sala de aula; identificar 

possibilidades para a realização de um trabalho articulado entre a biblioteca e a sala de 

aula, na escola campo da pesquisa; possibilitar aos alunos envolvidos na pesquisa o 

contato com obras clássicas diversas, na sala de aula e na biblioteca da escola; 

promover práticas de leitura literária, a fim de despertar o interesse dos alunos pela 

leitura dos clássicos; encontrar estratégias capazes de contribuir para que os alunos 

percebam a importância da leitura literária, para a ampliação do seu desempenho 

linguístico e para a constituição de sua subjetividade; promover reflexões e debates com 

os alunos, por meio de análises críticas de obras clássicas; proporcionar momentos para 

que os alunos compartilhem seus pensamentos, indagações e sentimentos despertados 

por meio das leituras realizadas; e desenvolver um Produto Educacional que venha a se 

tornar referência para um trabalho integrado entre os profissionais atuantes nas 

bibliotecas escolares e nas salas de aula. 

O campo da pesquisa previsto é a Escola Municipal Camila Scaliz 

Figueiredo, da Rede Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. Foi estabelecido 

um primeiro contato com a instituição, mas ainda não se obteve resposta de autorização 

para a realização da pesquisa, devido à suspensão das atividades letivas, em março 
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deste ano, em atendimento às determinações do Poder Público Estadual, no contexto da 

pandemia da COVID- 19. As atividades a serem desenvolvidas com os sujeitos da 

pesquisa de campo estão planejadas, no aguardo do momento para serem apresentadas à 

instituição. 

 

Fundamentação teórica da pesquisa 

Partimos da compreensão de que a leitura de textos literários, de modo 

específico, possibilita ampliação da visão de mundo e potencializa o poder de 

argumentação e a criticidade, além de aprimorar o repertório linguístico dos sujeitos. 

Nesse sentido, é importante lembrar as palavras de Freire (1989): 

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 

alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 

texto e a realidade (FREIRE, 1989, p. 9). 

 

A leitura dos clássicos da literatura pode, assim, cumprir uma função 

importante nesse processo, pois permite, por meio da experiência estética, acessar 

saberes e vivências de outros sujeitos, situados em tempos e lugares distintos e, com 

isso, enriquecer as experiências dos leitores da atualidade. Nas palavras de Calvino 

(1993, p. 10-11), “Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando 

se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, 

mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual”. 

A herança positiva da leitura dos clássicos se evidencia de modo relevante, 

quando as experiências são iniciadas ainda na infância. Isso porque são essas 

experiências as principais a exercer influência para que a procura pela literatura clássica 

continue a ocorrer na vida adulta, em função dos referenciais estéticos que a leitura dos 

clássicos permite ao leitor estabelecer. Desse modo, é imprescindível que o aluno da 

Educação Básica tenha acesso à leitura dos clássicos, como uma condição, inclusive, 

para que ele não venha a se limitar às chamadas leituras de consumo ou às leituras de 

viés prático, que pouco podem contribuir para o aprofundamento na construção de sua 

subjetividade.  

A escritora brasileira Ana Maria Machado (2009, p. 19) defende a 

importância do acesso aos clássicos universais, desde cedo. Para ela, a leitura dos 

clássicos cumpre a valiosa função de transportar o leitor para outros tempos e espaços, 
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oferecendo a ele a possibilidade de perceber outras formas de existência, por meio de 

personagens situados em contextos tão diversos da nossa realidade.  

A pesquisadora espanhola Teresa Colomer (2017, p. 127) também discute a 

importância dos clássicos na formação do leitor. Ela considera que “Conhecer o legado 

literário tem sido uma das funções mais evidentes da educação literária na escola”. 

Colomer assim avalia: 

 

[...] na atualidade aumentam as vozes que defendem a responsabilidade social 

de oferecer aos meninos e às meninas o acesso a uma tradição cultural 

compartilhada pela coletividade. Isso requer a criação de um horizonte de 

leituras “clássicas”, entendidas como um conjunto formado pelo folclore, os 

títulos mais valorizados da literatura infantil e o início da leitura das grandes 

obras universais (COLOMER, 2017, p. 127, grifo da autora). 

 

Para isso, faz-se necessário refletir sobre as metodologias utilizadas e adotar 

novas práticas, a fim de que o interesse pela leitura dos clássicos da literatura vá se 

efetivando entre os alunos, gradativamente, sem imposição nem ação reguladora. 

Calvino (1993), ao tratar da relevância da experiência com os clássicos da 

literatura, declara: 

 

[...] a escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número 

de clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) você poderá depois 

reconhecer os “seus” clássicos. A escola é obrigada a dar-lhes instrumentos 

para efetuar uma opção: mas as escolhas que contam são aquelas que 

ocorrem fora e depois de cada escola (CALVINO, 1993, p. 13). 

 

Essa preocupação expressa por esses pesquisadores remete ao cuidado que 

se deve ter nas propostas de promoção da leitura dos clássicos da literatura, já que ela 

pode se reduzir a uma experiência esvaziada de sentido, caso não se atente para as 

questões estéticas que definem as especificidades de cada obra. Um clássico não se 

define por mera convenção, mas pelas qualidades que ele reúne e que lhe permitem 

promover uma multiplicidade de sentidos, em uma infinita possiblidade de renovação.  

 

A biblioteca escolar e as práticas de leitura literária desenvolvidas na escola 

A biblioteca escolar é um espaço essencial na escola, principalmente, para o 

potencial desenvolvimento de práticas de leitura literária. Para a eficácia dessas práticas 

é necessário, no entanto, que esse espaço esteja devidamente estruturado fisicamente, 

contendo mobiliário e pessoal qualificado, bibliotecário e auxiliares de biblioteca, 

acervo diversificado com obras literárias relevantes e em bom estado de manuseio. 
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Fundamentalmente é necessário que sejam desenvolvidas práticas de mediação literária, 

por meio da parceria entre o bibliotecário e o professor. Para Campello (2008, p. 11),  

 

A biblioteca escolar é, sem dúvida, o espaço por excelência, para promover 
experiências criativas de uso de informação. Ao reproduzir o ambiente 

informacional da sociedade contemporânea, a biblioteca pode, através de seu 

programa, aproximar o aluno de uma realidade que ele vai vivenciar no seu dia a dia, 

como profissional e como cidadão (CAMPELLO, 2008, p. 11). 

 

Silva e Bortolin (2006), por sua vez, consideram que o bibliotecário escolar 

se difere dos demais bibliotecários, na medida em que sua atuação se aproxima da 

atuação de um educador e/ou pedagogo, pois ele tem a responsabilidade de auxiliar no 

desenvolvimento do Projeto-Político-Pedagógico da escola, além de ter conhecimento 

específico da área biblioteconômica e dever se comprometer com ela. Ele também 

deverá elaborar projetos que almejem a promoção e o incentivo à leitura. Nesse sentido, 

ressaltamos a pertinência da pesquisa proposta, procurando explorar possibilidades para 

a parceria entre esse profissional e os professores. 

 

A metodologia da pesquisa 

A pesquisa é de natureza quantitativa e qualitativa, e as atividades 

planejadas para realização na escola deverão envolver alunos do 4º ano do Ensino 

Fundamental, professores e bibliotecários. A metodologia prevista se baseia nos 

princípios da pesquisa-ação. 

As etapas programadas são as seguintes: pesquisa bibliográfica e 

documental, pesquisa de campo, análise dos resultados da pesquisa de campo e 

elaboração do Produto Educacional, um “Biblio-carro-literário” para exposição das 

obras que serão utilizadas. 

As obras oferecidas aos alunos serão baseadas nos clássicos indicadas por 

Teresa Colomer (2017), como por exemplo, “As mil e uma noites”, Alice no país das 

maravilhas, As minas do Rei Salomão, As crônicas de Nárnia, Bambi etc. 

 

O Produto Educacional fruto da pesquisa científica 

O Produto Educacional será um “Biblio-carro-literário”, proposta de 

biblioteca ambulante com o papel de fazer circular, nos diferentes espaços da escola, 

um acervo composto, predominantemente, por obras clássicas da literatura, de modo a 

favorecer atividades voltadas à promoção e à valorização da leitura. O intuito é 
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possibilitar maior aproximação entre a biblioteca e a sala de aula e despertar a 

curiosidade e o interesse dos alunos da Educação Básica para a leitura dos clássicos e 

da literatura de modo geral.  

 

Palavras-chave: Promoção da leitura. Leitura literária. Biblioteca escolar. 
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Introdução 

Apesar de muitas vezes serem tratadas como depósitos de livros, não 

recebendo incentivo e investimento apropriados (MAROTO, 2012), as bibliotecas 

escolares (BE) são espaços-chave no desenvolvimento do ensino-aprendizagem das 

crianças, devendo, portanto, ser valorizadas pela sociedade.  
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Com enfoque no desenvolvimento cognitivo e na interação dos estudantes 

(COSTA, 2013, p. 24), as BE são parte do complexo escolar, detentoras de grande parte 

do acervo bibliográfico do local (BRETAS, 2014), se configurando, portanto, como 

espaço de produção intelectual e cultural, que muito contribui para a formação de novos 

leitores. Cumpre, entre outras, a função de contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem, pois sua existência permite a investigação e o estímulo ao conhecimento 

e à leitura (LOURENÇO FILHO, 1944 apud MAROTO, 2012).  

Por isso, autores como Kuhlthau (2002) sugerem a instituição de um 

programa para a utilização das BE, voltado para a aplicação de ações que incentivem o 

uso do espaço e que contribuam com a disseminação da informação e o 

desenvolvimento das habilidades necessárias à utilização do ambiente, além de 

favorecer a expansão do interesse pela leitura.  

Foi pensando nessas habilidades a serem desenvolvidas que propusemos um 

estudo sobre as políticas públicas referentes à democratização do acesso ao 

conhecimento, especificamente quando voltadas para a realidade das bibliotecas 

escolares, no que diz respeito à formação de leitores, na Educação Básica. O 

pressuposto é de que essa democratização surge ao se estimular o acesso à leitura e à 

informação, já que “quando há a socialização do livro e dos bens culturais, iremos ao 

encontro da democratização do acesso à informação” (BERNARDES, 2013, p. 27), fato 

que configuraria a BE como espaço democrático de fato. 

A pesquisa se baseia nos seguintes questionamentos: Em que medida os 

princípios da BE, definidos pelo Manifesto da Biblioteca Escolar, elaborado pela 

Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA) e aprovado 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), têm encontrado respaldo nos encaminhamentos feitos por meio do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e como eles têm sido efetivados nas 

escolas? Esses encaminhamentos têm favorecido a formação de leitores, na Educação 

Básica?  

A partir do reconhecimento da importância da biblioteca escolar e do 

pressuposto de que as políticas públicas de informação e de democratização do acesso 

ao conhecimento são essenciais para a Educação Básica, é possível questionar o uso que 

se tem feito do espaço da biblioteca, bem como a maneira e a intensidade com que a 

dinâmica desse espaço tem sido impactada pelas políticas de informação e de promoção 

do acesso ao conhecimento, e consequentemente, para a formação de leitores.  
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É, pois, dentro da BE, em específico, que serão formados os novos leitores, 

onde os alunos conhecerão outros materiais, além do livro didático, e serão estimulados 

a ser criativos, tendo à sua disposição: livros literários, filmes, revistas em quadrinhos e 

vários outros recursos. E a formação desses leitores parte do incentivo a ações culturais, 

do fomento à pesquisa e da disseminação da informação, também sendo necessário, 

portanto, avaliar-se o contexto da promoção da leitura, seus desafios, suas demandas e 

as mudanças ocorridas na história.  

Desse modo, é necessário discutir sobre a criação e implementação das 

políticas públicas voltadas à democratização do conhecimento, como o PNBE, já que 

elas favorecem no estabelecimento de parâmetros para as discussões e apontam 

caminhos e possibilidades. Segundo Bretas (2014), é papel do poder público ofertar 

ações efetivas em todas as instâncias (federal, estadual e municipal), para diminuir as 

problemáticas referentes ao fomento à leitura nas escolas e, assim, garantir aos 

estudantes o direito de acesso ao patrimônio cultural. 

A pesquisa de campo consistirá em um estudo de caso pautado em 

observações da dinâmica da biblioteca do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação (Cepae-UFG) e na promoção de atividades envolvendo alunos do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. A perspectiva prevista é de uma pesquisa 

exploratória-descritiva, de abordagem qualitativa, aliada à observação in loco da 

maneira como costuma ocorrer a interação dos alunos com o espaço e o acervo da BE. 

Em termos teóricos, a investigação fundamenta-se, até o momento, nas 

discussões realizadas por: Bretas (2014), Costa (2013), Bernardes (2013), Lourenço 

Filho (1944), Kuhlthau (2002) e Maroto (2012). Ao longo da pesquisa, estudos de 

Cavallo e Chartier (1999), Chartier (1990), Darnton (1992) e outros autores também 

serão utilizados. Como Produto Educacional, resultado da pesquisa, será elaborado um 

livro, contendo crônicas oriundas das vivências e discussões decorrentes das atividades 

e observações a serem realizadas na biblioteca do Cepae-UFG.  

 

Os objetivos da pesquisa 

Os objetivos da pesquisa são os seguintes: identificar fatores envolvidos na 

criação e efetivação de políticas públicas voltadas à democratização da informação, a 

partir dos princípios expostos no Manifesto elaborado pela IFLA e aprovado pela 

UNESCO, para as bibliotecas escolares; compreender o contexto da criação do PNBE e 

os desdobramentos do Programa, com as alterações que vêm ocorrendo nas concepções 
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e nos encaminhamentos das políticas públicas educacionais, para a Educação Básica; 

discutir a importância das políticas públicas voltadas à democratização do acesso à 

informação e ao patrimônio cultural, especialmente quando inseridas nas bibliotecas 

escolares, e apresentar possibilidades para que elas sejam efetivadas; elencar as políticas 

públicas existentes, que se refiram à democratização do conhecimento; discorrer sobre a 

relevância da BE enquanto espaço de democratização do acesso à informação, 

promoção do conhecimento e formação de leitores, na Educação Básica; compreender o 

modo como as políticas públicas referentes à democratização do acesso à informação e 

à promoção do conhecimento têm se efetivado na biblioteca do Cepae-UFG, com a 

finalidade de contribuir para a ampliação de possibilidades de uso da BE, na Educação 

Básica; e elaborar e publicar um livro contendo crônicas baseadas nas vivências e 

discussões decorrentes das atividades e das observações a serem realizadas na biblioteca 

do Cepae-UFG.  

A perspectiva é contribuir com estudos nas áreas da Educação e da 

Biblioteconomia, com ênfase na importância da criação e da efetivação de políticas 

públicas voltadas à democratização do acesso à informação, por meio das bibliotecas 

escolares, para a promoção do conhecimento e a formação de leitores na Educação 

Básica. 

 

A metodologia e os resultados esperados 

A definição de uma metodologia é essencial para a estruturação da pesquisa 

científica. Assim, foram previstas diferentes etapas para a investigação, na perspectiva 

de garantir a cientificidade na abordagem da temática selecionada. Elas compreendem 

pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e análise dos dados, que serão a base para a 

escrita da dissertação e a elaboração do Produto Educacional. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória-descritiva, de abordagem qualitativa, e que será desenvolvida com base em 

estudo de caso, sobre a importância da efetivação de políticas públicas de acesso à 

informação, na biblioteca escolar do Cepae-UFG, tendo em vista a promoção do 

conhecimento e a formação de leitores na Educação Básica.  

Para a coleta dos dados, está prevista a utilização de bases de dados, como o 

Portal Capes, Scielo e Google Acadêmico. A pesquisa documental se pauta no 

levantamento das políticas públicas referentes à democratização do acesso à informação 

e de incentivo à leitura, enfocando-se o PNBE e levando em consideração os princípios 
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da BE, definidos no Manifesto elaborado pela IFLA, com o intuito de compreender as 

relações entre tais políticas e sua aplicação prática no cotidiano da comunidade escolar.  

Parte da pesquisa teórica realizada ocorreu ao longo do ano de 2019, durante 

o curso das disciplinas presenciais ofertadas pelo Programa de Pós-Graduação em 

Ensino da Educação Básica (PPGEEB), do Cepae-UFG. Duas das disciplinas eram 

obrigatórias: “Organização de contextos de Educação Escolar” e “Teorias de Ensino e 

Aprendizagem”, que apresentaram conceitos e autores essenciais para a continuação dos 

estudos na área de Ensino na Educação Básica. Além dessas, outras disciplinas foram 

cursadas ao longo do Mestrado Profissional: “Da crítica ao ensino ao ensino crítico”, 

“Alice e as perplexidades educacionais: nem qualquer caminho serve” e “Fundamentos 

teórico-metodológicos do ensino de literatura”, por meio da qual foi possível discutir 

em sala sobre as vivências e dificuldades do ensino, analisar o papel da literatura na 

formação de leitores e conhecer os gêneros literários, essencial para a definição e 

formulação do Produto Educacional. 

Além do curso das disciplinas, em 2019 foi efetivada a primeira etapa da 

pesquisa, com a reestruturação do tema e do projeto e realizado o levantamento 

bibliográfico. Também foram definidos os documentos a serem discutidos e planejadas 

as atividades a serem realizadas junto à comunidade escolar do Cepae-UFG. Para a 

posterior aplicação prática dessas atividades dentro da BE, cujos recursos utilizados 

serão, prioritariamente, os disponibilizados pelo PNBE, foram desenvolvidas atividades 

extracurriculares referentes ao incentivo e promoção da leitura, como: o curso de 

extensão online de “Formação de Mediadores de Leitura”, organizado pela Fundação 

Demócrito Rocha; a participação no “Encontro de Licenciaturas e Educação Básica”; a 

participação e apresentação de trabalhos no “VI Seminário de Dissertações do 

PPGEEB”; e a participação no “III Fórum Nacional Escolas de Educação Básica para 

todos: vivências sistêmicas”. 

Para o ano de 2020, está prevista a realização da pesquisa de campo e a 

análise dos dados, mediante estudos das obras selecionadas para embasamento teórico 

das reflexões, conclusões e proposições a serem apresentadas, na dissertação resultante 

da pesquisa. A perspectiva é de que os sujeitos da pesquisa de campo se envolvam, de 

modo produtivo, nas atividades planejadas com o objetivo de criar condições para 

observações in loco, acerca da relação que os alunos do Cepae-UFG têm estabelecido 

com o espaço da biblioteca, uma vez que, o material a ser reunido se constituirá na 
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referência fundamental para a elaboração do livro de crônicas proposto como Produto 

Educacional.  

Acredita-se que um livro de crônicas, como o Produto Educacional da 

pesquisa, poderá consolidar a essência da proposta, pois, além de apresentar, de forma 

lúdica e acessível à comunidade escolar, alguns dos resultados obtidos, certamente 

servirá como instrumento para análise das possibilidades oferecidas pelas bibliotecas 

escolares.  

 

Palavras-chave: Democratização do conhecimento. Políticas públicas de acesso à 

informação. Biblioteca escolar. 
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Introdução 

A pesquisa intitulada “A recepção de clássicos da literatura na Educação 

Básica: desafios e possibilidades no âmbito da docência” tem o intuito de contribuir 

com a Educação e está direcionada ao ensino de literatura nos anos finais do Ensino 

Fundamental, com ênfase na formação de leitores literários, a partir de obras clássicas. 

O interesse em investigar o tema surgiu de experiência em sala de aula, onde se tem 

observado que, diante dos avanços das Tecnologias da Informação e Comunicação e do 

amplo acesso a elas, o jovem leitor, muitas vezes, não apresenta motivação para a 

leitura nos moldes convencionais, do livro impresso, do texto literário com as 

provocações da linguagem plurissignificativa. 

O pressuposto fundamental é de que o desafio pode ser superado, quando 

são criados contextos capazes de romper com as barreiras que, em geral, se apresentam 

durante o processo de recepção dos clássicos em sala de aula, como, por exemplo, o 

distanciamento entre o contexto ao qual se refere a obra, e até mesmo o da sua 

produção, e o contexto no qual se insere o jovem leitor da atualidade. A consequência 

desse distanciamento tende a se refletir nos aspectos linguísticos, de modo a se fazer 

necessária a mediação docente.  

A opção pelos clássicos da literatura para desenvolver a pesquisa se justifica 

a partir da seguinte definição apresentada pelo escritor Ítalo Calvino (2017): 

 
Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as 

marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que 

deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente 

na linguagem ou nos costumes) (CALVINO, 2017, p. 9). 

 

Assim, em sua riqueza, os clássicos constituem uma preciosa herança, que 

reflete aspectos culturais, históricos e linguísticos cultivados por gerações que 

antecederam a nossa. O acesso a essa herança é, desse modo, um importante meio para 

o reconhecimento dos laços que mantemos com os nossos antepassados e que são 

fundamentais na construção de sentidos para a nossa própria trajetória e para a trajetória 

da humanidade.  

Em estudo referente à importância do acesso aos clássicos universais, desde 

cedo, a escritora brasileira Ana Maria Machado (2009, p. 19) afirma que “Direito e 

resistência são duas razões para a gente chegar perto dos clássicos. Mas há mais. Talvez 

a principal seja o prazer que essa leitura nos dá”. Para a escritora, além do prazer dessa 
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leitura, existe a satisfação em “se deixar transportar” para outras vidas, ou 

simplesmente, propiciar o descobrimento do próprio eu, de nossa própria experiência da 

realidade. 

A pesquisadora espanhola Teresa Colomer (2017, p. 127) também reflete a 

respeito da importância dos clássicos na formação do leitor, partindo da compreensão de 

que “Conhecer o legado literário tem sido uma das funções mais evidentes da educação 

literária na escola”. A estudiosa afirma: 

 
[...] na atualidade aumentam as vozes que defendem a responsabilidade social 

de oferecer aos meninos e às meninas o acesso a uma tradição cultural 

compartilhada pela coletividade. Isso requer a criação de um horizonte de 

leituras “clássicas”, entendidas como um conjunto formado pelo folclore, os 
títulos mais valorizados da literatura infantil e o início da leitura das grandes 

obras universais (COLOMER, 2017, p. 127, grifo da autora). 

 

Com as ideias desenvolvidas por Calvino, Machado e Colomer, 

confirmamos a pertinência da pesquisa que está sendo realizada, tendo presente, em um 

primeiro plano, a relevância da literatura em vários aspectos da formação humana e a 

necessidade de encontrarmos possibilidades, no âmbito da docência, que favoreçam a 

construção de sentidos, por parte dos jovens, para as leituras que realizam, sentidos 

esses, que vão além dos resultantes das chamadas “leituras de consumo”. 

Nas palavras de Calvino (1997, p. 10), “Os clássicos são livros que, quanto 

mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se revelam 

novos, inesperados, inéditos”. São, portanto, obras cujos sentidos podem ser atualizados 

e ampliados, infinitamente, permitindo que o leitor reelabore também, para si mesmo, o 

sentido de sua própria condição de sujeito, em cada nova leitura. Para isso, é importante 

que o acesso inicial aos clássicos ocorra de modo produtivo, capaz de promover um real 

encontro entre dois universos: o da obra e o do leitor. Assim, para o desenvolvimento da 

pesquisa, foram previstas algumas estratégias de promoção da leitura, na perspectiva de 

contribuir para esse encontro, rompendo com o distanciamento entre esses dois 

universos. O enfoque para esse encontro será na recepção, pelo jovem leitor, de contos 

machadianos, como “Adão e Eva” e “O espelho”, e contos das “Mil e uma noites”, entre 

eles, “O mercador e o gênio” e “As três maçãs”.  

Umberto Eco (1989, p. 101) salienta que existem dois tipos de leitores: 

aquele que lê sobre a perspectiva da narrativa, que não critica e não questiona, 

interessado apenas em “o que” o texto conta, conhecido, portanto, como leitor vítima; e 

o leitor crítico, questionador e que se sente estimulado pelo modo da enunciação, ou 
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seja, em “como” o texto narra. Em suas reflexões, Eco considera que os dois tipos de 

leitores são conhecidos e aceitáveis, uma vez que os textos literários permitem 

interpretações diversas e cada leitura é uma nova experiência, que conduz a releituras, a 

partir da imaginação do leitor. Em um sentido de despertamento literário, o que 

interessa é potencializar a valorização do individual e o respeito pelas leituras que 

busquem contemplar a empatia, a reflexão do eu enquanto indivíduo histórico e social e 

suas possíveis analogias.  

Na pesquisa em desenvolvimento, as duas posturas a serem assumidas pelos 

leitores participantes da investigação serão consideradas, mas na perspectiva de uma 

articulação entre as duas, que venha a resultar em uma formação leitora capaz de 

contemplar diferentes níveis da fruição estética e da consciência crítica em relação aos 

aspectos envolvidos na construção e na recepção das obras. 

O Colégio Estadual Francisco Magalhães Seixas, fundado em 1983, situado 

na cidade de Piranhas-Goiás, é a escola campo escolhida para a realização da pesquisa. 

A unidade escolar acolhe alunos da cidade, dos municípios vizinhos e da zona rural e 

oferece as duas etapas do Ensino Fundamental I e II, a 2ª e a 3ª etapas da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e o Ensino Médio e PROFEN. Os sujeitos a serem envolvidos 

são os estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental, matriculados no turno vespertino. 

Vale ressaltar que a escolha do 9º ano para a realização da pesquisa de 

campo se fundamenta na compreensão da importância de se garantir que, ao concluírem 

o Ensino Fundamental, os alunos tenham conhecido uma diversidade de obras clássicas, 

que certamente constituirão referências para suas escolhas literárias futuras. A opção 

por uma escola da rede estadual de educação, por sua vez, se deu em razão do intuito de 

contribuir para que a democratização do acesso aos clássicos da literatura possa ser 

pensada de maneira a contemplar as mais diversas comunidades das escolas públicas 

brasileiras. 

Em diálogo com o grupo gestor da unidade de ensino, observou-se que tem 

sido desafiador o contato dos estudantes com a leitura literária, de modo específico, em 

se tratando de obras clássicas. Nesse sentido, o desenvolvimento da pesquisa deverá 

cumprir um papel importante para a instituição, porque poderá intensificar os 

investimentos já feitos para que os alunos tenham acesso produtivo aos clássicos de 

autores brasileiros e estrangeiros. 

Os objetivos da pesquisa são os seguintes: contribuir com a área da 

Educação e o ensino de literatura, na perspectiva da formação de leitores literários, a 
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partir da promoção da leitura de obras clássicas e da investigação do processo de 

recepção das obras, entre alunos dos anos finais do Ensino Fundamental; oportunizar a 

leitura de clássicos a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, da escola campo da 

pesquisa, na perspectiva de contribuir com a formação de jovens leitores e com a 

ampliação de seu repertório cultural; investigar o processo de recepção de clássicos da 

literatura, por parte dos alunos envolvidos na pesquisa, com o intuito de encontrar 

possibilidades didáticas para a promoção da leitura literária e para a formação do leitor 

literário, na Educação Básica; e desenvolver estratégias didáticas que possam contribuir 

para a fruição estética de clássicos da literatura, entre os jovens leitores, ampliando as 

possibilidades de desvendamento de aspectos históricos, culturais e linguísticas 

manifestos nas obras. 

Os referenciais teóricos de base são estudos de Bloom (2001), Calvino 

(1997), Ceccantini (2015), Colomer (2017), Eco (1989), Iser (1996), Machado (2002), 

Rouxel (2013), Todorov (2009, 2017), Zilberman e Rosing (2009), Zilberman (2012), 

entre outros, que se farão relevantes no decorrer da investigação. 

A pesquisa é de cunho qualitativo, com a definição das seguintes etapas, 

basicamente: levantamento bibliográfico, pesquisa de campo, análise dos dados da 

pesquisa de campo e elaboração do Produto Educacional, que deverá ser um memorial 

de leitura, elaborado a partir dos registros feitos com e pelos alunos, durante as 

atividades na escola campo. A pesquisa de campo, próxima etapa, está devidamente 

planejada. Ainda não foi realizada, em razão da suspensão das atividades letivas, em 

cumprimento das determinações do Poder Público do Estado, no contexto da pandemia 

da COVID-19, desde março deste ano. 

Com a realização da pesquisa, espera-se contribuir com os estudos na área 

da Educação e ensino de literatura, de modo a dar visibilidade a possibilidades didáticas 

voltadas à promoção da leitura de clássicos literários, entre jovens leitores. A 

expectativa é de que essas possibilidades sejam capazes, sobretudo, de contribuir para 

que os jovens da atualidade compreendam a importância dos clássicos em sua formação 

cultural, tendo presente o valor dos laços que as obras mantêm entre diferentes povos e 

gerações e que o acesso a elas é um direito a ser assegurado, na perspectiva de 

mantermos fortalecidos os elos que nos ligam aos nossos antepassados e, certamente, 

nos ligarão aos que virão depois de nós. 

 

Palavras-chave: Literatura clássica. Recepção do jovem leitor. Educação básica. 
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Introdução 

O projeto de pesquisa que está em desenvolvimento pertence ao Programa 

de Pós Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás. O trabalho busca compreender 

a relação dos professores de Educação Infantil com a possibilidade de atuação na 

prevenção e combate da violência sexual praticada contra crianças. O tema escolhido 

para o projeto surgiu diante da necessidade de fomentar a discussão relacionada a esse 

fenômeno e por acreditar que a instituição de ensino é um espaço privilegiado no que 

concerne à proteção e o cuidado da criança. 

Os casos de violência sexual infantil no Brasil são crescentes, mas, apesar 

dessa realidade, infelizmente existe um grande estigma ao abordar o tema. Segundo o 

Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, entre 2011 e 2017 foram notificados 

no país 184524 casos de violência sexual praticada contra crianças. Destes casos, 74,2% 

das vítimas eram do sexo feminino e 25,8% do sexo masculino, sendo 51,2% entre 1 e 5 

anos e 42,9% entre 6 e 9 anos. Além disso, o Boletim revelou que 37% dos eventos 

tiveram caráter de repetição e que 69,2% ocorreram na residência da criança. Em 

relação aos casos notificados com vítimas crianças do sexo feminino, 75,6% tiveram 

envolvimento de um autor, sendo que 81,6% dos agressores eram do sexo masculino e 

39,8% tinham vínculo familiar com as vítimas. Em relação aos casos notificados com 
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vítimas crianças do sexo masculino, 72,2% tiveram envolvimento de um autor, sendo 

que 83,7% dos agressores eram do sexo masculino e 35,4% tinham vínculo de amizade 

ou convivência com a criança. 

Diante do que foi exposto, foi estabelecido como problema da pesquisa a 

posição dos professores de Educação Infantil frente ao fenômeno da violência sexual 

contra as crianças. Como os professores de Educação Infantil podem lidar com a 

problemática da violência sexual cometida contra as crianças? Os educados consideram 

essa demanda como parte da sua função? Existe na formação de professores uma 

preparação para lidar com casos de violência sexual na infância ou mesmo com a 

prevenção? Assim, o objeto de investigação desta pesquisa é a violência sexual 

praticada contra as crianças e as possibilidades e os limites da atuação do professor no 

combate e prevenção desta violência. 

O objetivo principal do trabalho é ampliar o debate sobre a importância do 

preparo do professor de Educação Infantil para lidar com o combate à violência sexual 

na infância, seja para instruir, denunciar e atuar nas diversas nuances de prevenção. E os 

objetivos específicos são validar questões sobre o combate a violência sexual cometida 

com crianças e marcar criticamente o fenômeno da violência sexual contra as crianças, 

suas consequências, limites e possibilidades de combate pelo professor de Educação 

Infantil. Além desses, o presente trabalho tem como objetivo a construção de um 

produto educacional que contribua na formação continuada de professores em relação 

ao combate e prevenção à violência sexual na infância. 

 

Fundamentação teórica 

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizaremos como referencial 

teórico a teoria da psicologia soviética histórico-cultural fundamentada no materialismo 

histórico dialético de Marx, que compreende o desenvolvimento humano 

intrinsecamente relacionado às condições objetivas da organização social no qual o 

indivíduo pertence. A troika formada pelos autores Vigotski, Leontiev e Luria é 

fundante dessa psicologia que considera o contexto social, a historicidade do sujeito e 

suas relações sociais, econômicas e culturais.  

Esse referencial nos faz compreender a importância dos conceitos e de seus 

percursos históricos, bem como de seus sentidos na sociedade atual. Assim, a pesquisa 

empregará os conceitos de infância, violência sexual, desenvolvimento biopsicosocial 
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da criança e de contexto escolar, bem como a concepção do professor como mediador 

do conhecimento.  

O fenômeno da violência sexual cometida contra as crianças será abordado 

de maneira histórica, compreendendo o percurso do fenômeno e sua perpetuação na 

sociedade capitalista vigente. Para tal, recorreremos a Saffioti que advém de uma 

perspectiva marxista e feminista, contextualizando capitalismo, relações de gênero e de 

classe e racismo na sociedade ocidental, enfatizando o contexto especificamente das 

relações de poder adulto-criança. Através dessa concepção, compreenderemos os 

sujeitos abordados em sua completude, ambos historicizados na materialidade das 

relações. 

Azevedo & Guerra (1988, 1989), autoras feministas que atuaram para 

disseminação do tema da existência da violência sexual contra a criança no Brasil e para 

suas possibilidades de combate, também são referência para esta pesquisa. Elas 

enfatizam não apenas casos extremos de violência, mas também abordam o fenômeno 

de maneira a explicitar suas nuances e diversas formas de ocorrer, principalmente no 

ambiente intrafamiliar. Suas análises permitem compreender a questão da violência 

sexual por um viés que enfatiza o dano sofrido pela criança e que percebe o fenômeno 

não de forma generalizada, mas que busca conhecer a real situação das vítimas. 

 

Metodologia 

O método adotado para o desenvolvimento da pesquisa foi o materialismo 

histórico dialético, em diálogo com a vertente marxiana, compreendendo os escritos de 

Marx e seu método de maneira não ortodoxa, ampliando os discursos que abrangem a 

teoria social marxiana. Portanto, a pesquisa considera a complexidade dos fenômenos, 

analisados em movimento e historicamente, compreendidos dentro de determinados 

contextos, suas contradições e os fatos que os trouxeram à atualidade. O mundo e os 

fenômenos são analisados como processos em movimento, não como algo acabado, por 

isso a importância de ressaltar a dialética.  

A abordagem da pesquisa será qualitativa, que em seu cerne considera o 

sujeito histórico e dinâmico em seu contexto e as contradições existentes em seu 

cotidiano. 

 
[...] realiza-se fundamentalmente por uma linguagem baseada em conceitos, 

proposições, hipóteses, métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói 
com um ritmo próprio e particular. A esse ritmo denominamos Ciclo de 
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pesquisa, ou seja, um peculiar processo de trabalho em espiral que começa 
com uma pergunta e termina com uma resposta ou produto que, por sua vez, 

dá origem a novas interrogações. Para efeitos bem práticos, dividimos o 

processo de trabalho científico em pesquisa qualitativa em três etapas: (1) 

fase exploratória; (2) trabalho de campo; (3) análise e tratamento do material 

empírico e documental (GOMES, MINAYO, 2012, p. 26). 

 

O campo de pesquisa será um Centro de Educação Infantil (CEI) localizado 

em Goiânia (GO), compreendendo-o em suas especificidades. Para a coleta de dados, 

serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os professores e a coordenação da 

instituição. Para a análise de dados, será empregada a análise temática de Bardin (1979), 

que busca descobrir os núcleos de sentido da fala nas entrevistas, decompondo o 

material em categorias para expor os sentidos encontrados na análise.  

 

Produto educacional 

Zaidan e Ferreira (2018), ao abordarem questões sobre o mestrado 

profissional, apresentam aspectos importantes sobe a configuração do mesmo e também 

sobre os limites e possibilidades na criação do produto. Conforme as autoras, a 

especificidade do mestrado profissional é o produto educacional, que pode reverberar 

em uma pesquisa na qual o contexto acadêmico possa produzir um retorno à 

comunidade. Nesse sentido, não há um esvaziamento metodológico, visto que um dos 

objetivos do mestrado profissional é devolver para a própria prática elementos que 

possam transformar a realidade. Dessa forma, existe uma fundamentação teórico e 

metodológica fundamentada na relação dialética entre teoria e prática. 

O produto educacional desta pesquisa será um material formativo, a priori 

um guia voltado para a formação de professores de Educação Infantil, que compreende 

as relações do professor frente a violência sexual cometida contra criança, advindo da 

análise das entrevistas e das discussões teóricas bibliográficas.  

Para a elaboração do produto educacional, todo o estudo teórico será 

utilizado, contudo, especificamente sobre as possibilidades de combate, traremos a 

discussão de Roig (1993), que aborda a prevenção primária, secundária e terciária. Essa 

discussão será de extrema importância para compreender aspectos da atuação do 

professor de Educação Infantil frente ao fenômeno da violência sexual infantil. 

Abordaremos também o resultado do projeto de extensão “Combate a violência Sexual 

na Infância” realizado no Departamento de Educação Infantil do CEPAE/UFG para 

estabelecer diálogos com as propostas desenvolvidas para o produto educacional. 
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O produto será testado pelos docentes da instituição campo. Após a leitura 

do guia pelos professores, será realizado um grupo focal para compreender o que de 

proveito foi retirado do produto para a formação do professor em relação ao objeto 

especificado e para ouvir as opiniões e as críticas dos docentes e da coordenação em 

relação ao produto. 

O objetivo principal do guia de combate à violência sexual na infância para 

professores de Educação Infantil é fomentar a discussão e enfrentá-la, oferecendo 

conhecimento científico que a subsidie. O propósito do guia é estar em plataformas 

online para livre acesso gratuito para a ampla formação do professor de Educação 

Infantil no que concerne o combate a violência sexual na infância.  

 

Resultados esperados 

Através da fundamentação teórica que nos debruçamos, entendemos que a 

criança, com a devida mediação do professor na instituição de Educação Infantil, 

consegue apreender sobre a sociedade, sobre os sentimentos e sobre os tipos de toques 

que lhe são benéficos, sobre consentimento e sobre o direito de dizer não. Isso não 

significa que os problemas relacionados à violência sexual na infância se encerrarão, 

pois há uma grande estrutura de poder que envolve esse fenômeno, mas abordá-los na 

instituição de Educação Infantil é ofertar uma mínima possibilidade de confronto a esse 

tipo de violência tão avassaladora para a criança. Para isso, é imprescindível a formação 

inicial e continuada dos professores que lidam com as crianças. O professor que tem 

formação e discernimento sobre o assunto pode ser um agente de enfrentamento no 

combate a violência sexual na infância.  

 

Palavras-chave: Violência Sexual. Infância. Educação Infantil. Formação de 

Professores. 
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Introdução 

A presente pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Ensino na 

Educação Básica - PPGEEB – CEPAE/UFG tem como objetivo principal a elaboração 
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de um material didático que aborda de maneira sintetizada a temática de gênero e 

sexualidade na escola, oferecendo aos/às docentes aparato técnico científico para 

ampliarem seus conhecimentos acerca do assunto e desenvolverem discussões e 

esclarecimentos juntos aos/às educandos e educandas com os/as quais atuam. 

A análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição campo 

constitui parte significativa da pesquisa e é justamente essa etapa que apresentaremos 

neste trabalho. Com intuito de ampliar as discussões e buscar realidades diversas à 

escola pesquisada, analisamos também o PPP de outras três instituições. Apresentamos, 

portanto, a análise de quatro Projetos Político-Pedagógicos de instituições públicas da 

Rede Municipal de Ensino de Goiânia que ofertam as etapas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental e a modalidade de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos – 

EAJA. 

Ressaltamos que os Projetos Político Pedagógicos (PPP) das instituições 

educacionais apresentam-se como um dos documentos elementares para o 

desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas no âmbito educacional que 

viabilizam a aprendizagem de estudantes em todos os níveis e modalidade de ensino por 

determinado período. Porém, um dos pressupostos para a elaboração do PPP das 

instituições educacionais, que é a participação efetiva da comunidade escolar, parece 

não acontecer em sua integralidade. 

 

Objetivos 

O objetivo dessa análise documental é identificar projetos e/ou ações sobre 

gênero e sexualidade nos PPP das instituições e, a partir das possíveis omissões quanto 

a proposição e execução dos mesmos, demonstrar a viabilidade do nosso produto 

educacional, que visa contribuir para a formação de professores nessa temática. 

 

Metodologia 

Alinhamos a pesquisa ao que já vinha sendo observado nas quatro 

instituições de ensino onde atuávamos há mais de dois anos como Técnico Pedagógico 

da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Os Projetos Políticos Pedagógicos 

passam por alterações e análises geralmente do final de um ano letivo para o início do 

outro, portanto, os mesmos receberam também orientações feitas por nós no seu 

processo de construção. Agora, nesta etapa da pesquisa, o direcionamento da análise 

não segue os critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação Municipal, uma vez 
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que projetos e ações com a temática em estudo não são contempladas com orientações 

peculiares em seu processo de (re)elaboração. 

Mesmo conhecendo boa parte do que já estava escrito nos quatro projetos, 

empenhamos busca às menções feitas pelas instituições a projetos pedagógicos sobre 

sexualidade, a maneira de escrita dos marcadores de gênero ou qualquer outra menção 

que fosse possível identificar percepções acerca do assunto. Para isso, padronizamos 

três perguntas para o direcionamento da pesquisa nos PPP, a saber: Há utilização de 

marcadores linguísticos de gênero no PPP? A palavra sexualidade foi mencionada no 

documento? O PPP aborda a temática de sexualidade em seus projetos? 

Estabelecidos esses critérios, retomamos a leitura dos documentos em sua 

íntegra. A primeira pergunta demandou mais tempo para ser respondida, pois foi 

necessário executar a leitura minuciosa dos textos, já para a segunda, utilizamos o 

recurso de pesquisa em busca da palavra sexualidade. Em relação à terceira pergunta, 

analisamos os projetos que são elencados em parte específica determinada por 

formulário da Secretaria de Educação. Eles apresentam-se em uma relação e são 

posteriormente anexados ao documento. Salientamos que algumas das questões aqui 

suscitadas já haviam sido objeto de análises anteriores em nossa prática pedagógica, 

porém, a sistematização, quantificação e discussão são apresentados neste resumo. 

 

Resultados parciais e discussão 

A seguir, são apresentados os dados coletados para este estudo. 

Disponibilizamos no quadro algumas informações básicas sobre as instituições a fim de 

identificar o público atendido nesses espaços.  

 

Quadro 1 – Resultado da Análise dos Projetos Político-Pedagógicos 

 

 PPP- 1 PPP - 2 PPP - 3 PPP - 4 

Etapas da Educação 

Básica e Modalidade 

de Ensino 

Educação 

Infantil, Ensino 

Fundamental de 

1º a 6º ano e 

EAJA 

Educação 

Infantil, Ensino 

Fundamental de 

1º a 9º ano. 

Ensino 

Fundamental de 

1º a 9º ano e 

EAJA 

Ensino 

Fundamental de 

1º a 6º ano e 

EAJA 

Há Marcadores de 

gênero no PPP? 
Não Não Não Não 

A palavra 

sexualidade foi 

mencionada no PPP? 

Foi mencionada 
uma vez na 

Organização 

Curricular da 

Educação 

Há um projeto 

sobre sexualidade 

no PPP. 

A educação 
sexual foi 

mencionada 

como um dos 

pilares de 

Não 



 

 

130 
 

Infantil. sustentação do 

PPP da escola. 
Foram 

mencionados 

também os 

seguintes termos: 

homofobia, 

gênero e sexismo. 

O PPP aborda a 

temática de 

sexualidade em seus 

projetos?  

O PPP 

mencionou ação 

de orientação 

aos/às educandos 

e educandas, 

sobre abuso, 

pedofilia e 
violência. 

Foi mencionado 

um projeto sobre 

homofobia; 

Projeto 

sexualidade e 

ações contra a 
pedofilia. 

Não foi possível 

identificar os 

projetos 

desenvolvidos. 

Há um projeto 

sobre pedofilia 

que trata sobre 

abuso sexual. 

Fonte: Projetos Políticos Pedagógicos de quatro escolas públicas do município de Goiânia no ano de 

2019. 

 

Após análise dos quatro Projetos, percebemos a ausência dos marcadores 

linguísticos distintivos de gênero em todos os PPP. Foi possível perceber também que a 

sexualidade não é abordada com profundidade nos projetos analisados, aparecendo de 

maneira breve e superficial. A única instituição que apresentou um projeto sobre 

sexualidade não o aborda em seu Plano de Ação.  

Em observações realizadas em acompanhamentos às instituições, 

constatamos que os referidos projetos, quando são executados, não são realizados da 

maneira como foram descritos. Esses acompanhamentos acontecem geralmente com 

frequência de uma vez por semana em cada turno e neles realizamos diálogo direto com 

a coordenação pedagógica da escola. Sinteticamente, são momentos de orientação a 

respeito da prática pedagógica e verificação das ações que estão sendo desenvolvidas na 

instituição.  

Em uma escola específica, chegamos a receber denúncia de responsáveis 

pelos/pelas estudantes a respeito da prática de um/uma professor/a que estaria tratando 

de assuntos não pertinentes ao conteúdo trabalhado e com linguagem inapropriada à 

faixa etária da turma. Com base nos relatos feitos pela coordenação a respeito da prática 

desse/dessa profissional em outros momentos, na ausência de planos de aula do seu 

componente curricular e ainda nos relatos feitos pelos/pelas estudantes, foi possível 

constatar o desalinhamento com o que era previsto no Projeto sobre sexualidade 

presente no PPP da escola. Foram feitos encaminhamentos de registro de orientação por 

parte da gestão da escola com o/a profissional, solicitando o alinhamento da sua prática 

ao que estava previsto no projeto que ele/ela era o/a principal idealizador/a. 
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Nas outras três escolas, mesmo que temáticas sobre sexualidade e gênero 

tenham sido mencionadas no texto do PPP e/ou em projetos que envolvessem essas 

discussões, o grupo gestor não nos apresentou nenhuma evidência de realização, 

diferente de outros projetos desenvolvidos na escola cujas experiências e ações eram, na 

maioria das vezes, relatadas ao longo das semanas.  

Nas quatro instituições acompanhadas, percebíamos que, vez ou outra, 

chegavam à coordenação situações que envolviam a sexualidade dos/das estudantes para 

as quais era preciso orientação por parte da coordenação. Contudo, a coordenação nem 

sempre se mostrava habilitada a tratar do assunto e o fazia apenas por atribuição da 

função, acreditando estar acertando. 

Os resultados da análise nos apontam omissões consideráveis quanto à 

abordagem de assuntos relacionados à sexualidade em âmbito escolar, por esse motivo, 

fundamentados no documento “Orientação Técnica Internacional sobre Educação em 

Sexualidade” publicado em 2010 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), elucidamos responsabilidades: 

 

Num contexto onde ignorância e informações errôneas podem ameaçar a 

vida, a educação em sexualidade é uma das responsabilidades de autoridades 

e instituições de educação e saúde. Em sua interpretação mais simples, 

professores em sala de aula têm a responsabilidade de agir em parceria com 

pais e comunidades, a fim de garantir a proteção e o bem estar de crianças e 

jovens (UNESCO, 2010, p. 3). 

 

Parcerias que deveriam ser estabelecidas ainda durante a definição de 

temáticas de projetos institucionais com a participação efetiva da comunidade 

educacional, de tal modo que identidades e diferenças sejam percebidas e atendidas no 

desenvolvimento do conhecimento.  

Na análise de um marcador social de diferença, o gênero esteve restrito à 

utilização do artigo no masculino nos projetos em estudo. As polêmicas atuais 

vivenciadas pelos/pelas estudiosos/as que defendem a inserção desse diálogo nos 

espaços escolares denotam a opressão pretendida por segmentos conservadores na 

educação que impulsionam e injetam falsos discursos na tentativa de descaracterizar 

movimentos legítimos. Nesse sentido, Lira (2017) aponta fundamentos dessa construção 

que dá suporte em conceitos sobre a simbologia linguística: 

[...] ao utilizarmos a palavra gênero, queremos fazer referência a uma 

construção histórica, cultural e social, expressa em uma série de marcadores 

baseados no sexo, que nos identificam como masculino ou feminino. Desse 

modo, fixamos os limites do conceito muito além de sua referência biológica 
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e corporal, mas também, e sobretudo, nas significações e nos conteúdos 
simbólicos relacionados com o ser homem e ser mulher que vigoraram e 

ainda vigoram em nossa sociedade (LIRA, 2017, p. 278). 

 

As Secretarias de Educação disponibilizam às suas instituições 

jurisdicionadas o elenco de informações que precisam conter nos projetos. Por esse 

motivo foi possível perceber nos documentos analisados a menção ao desenvolvimento 

de ações que pincelam, com superficialidade, aspectos que poderiam ser trabalhados em 

projetos mais concisos e direcionados. Esse destaque que fazemos aqui é evidenciado 

pela observação cotidiana nos quatro ambientes em que os projetos deveriam ser 

executados e, na grande maioria, estão presentes apenas para cumprir a exigência legal 

de ter o arquivo entregue às respectivas secretarias de educação. Freire afirma que “a 

teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, assim como a prática sem teoria, vira ativismo. 

No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e 

modificadora da realidade” (FREIRE, 1989, p. 67). 

 

Considerações finais 

Conforme demonstramos nos dados, as instituições educacionais caminham 

a passos lentos quando o assunto envolve a sexualidade dos/das estudantes. 

Possivelmente a falta de aprofundamento em estudos que permitam conhecer 

possibilidades de trabalho e atuação nesse campo, assim como a ausência de políticas 

públicas que determinem e direcionem ações específicas na construção dos currículos 

escolares, sejam limitantes dessas práticas. 

Ao constatarmos no texto dos PPP a ausência dos marcadores linguísticos 

de gênero, fica evidente uma cultura de fala e escrita que não observa os significados 

presentes na predominância do masculino e da negação do feminino. Para essa análise, 

nossa preocupação com a escrita baseia-se no fato de que, se no documento norteador 

das práticas pedagógicas essa distinção não é relevante, possivelmente nos demais 

produzidos a prática será reverberada. 

Encontrar nos projetos temas tais como o combate à pedofilia e à homofobia 

já é um sinal que, durante a escrita dos PPP, algumas necessidades estão sendo 

reconhecidas, porém, o principal gargalo é a execução desses projetos, pois, nas poucas 

vezes em que são executados, não aprofundam com ações efetivas. Vale ressaltar que 

falar de gênero e sexualidade vai muito além disso. Ao que nos parece, os/as 

profissionais reconhecem a necessidade e importância desse trabalho nas escolas, mas 
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lhe faltam suporte. É a partir dessa necessidade, que o produto educacional fruto dessa 

pesquisa de mestrado contribuirá como parte dessa demanda ao disponibilizar aos/às 

profissionais que atuam na última fase do Ensino Fundamental um material digital de 

suporte didático com esclarecimentos básicos e também com orientações e 

possibilidades de atuação no desenvolvimento de ações e/ou projetos escolares sobre 

gênero e sexualidade em instituições em que a temática é trabalhada insatisfatoriamente. 

 

Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Gênero. Sexualidade. Educação básica. 
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Introdução 

A presente pesquisa tem como finalidade investigar os mecanismos ligados 

às relações de poder que ocorrem dentro da escola na educação básica e compreender 

como eles interferem diretamente nos processos de ensino e aprendizagem. Busca-se 

uma compreensão das relações que se estabelecem na escola entre seus diferentes 

sujeitos por meio da observação e análise dos processos de controle desenvolvidos no 
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ambiente escolar, como a instituição de normas, regras, vigilância, advertências e 

punições. Interessa-nos conhecer como estas relações ocorrem e quais ideias e 

princípios permeiam a sua realização. 

Este trabalho surge de uma preocupação que se apresenta no cotidiano da 

minha própria experiência como professora na rede de ensino pública e conveniada. 

Como professora, a questão da disciplina nas unidades escolares despertou meu 

interesse, ao mesmo tempo em que pude perceber que as relações entre os sujeitos que 

compõe o quadro de profissionais, como docentes, gestores e técnicos, e alunos 

impactam as ações e práticas cotidianas na sala de aula. 

 

Fundamentação teórica 

O principal referencial teórico desta pesquisa é o conceito de disciplina 

formulado por Foucault em seu livro “Vigiar e Punir” (1987). O autor denomina como 

disciplina o conjunto de “métodos que permitem o controle minucioso das operações do 

corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 

docilidade-utilidade”. (FOUCAULT, 1987, p. 118).  

 

A regulamentação imposta pelo poder é ao mesmo tempo a lei de construção 

da operação. E assim, aparece esse caráter do poder disciplinar: tem uma 

função menos de retirada que de síntese, menos de extorsão do produto que 

de laço coercitivo com o aparelho de produção (FOUCAULT, 1987, p. 131). 

 

Ou seja, disciplina constitui-se como o controle sobre os indivíduos, mas 

não é um controle apenas coercitivo, que busca somente a repreensão por si. Ela busca a 

maior utilidade e produtividade das pessoas, que, no ambiente escolar, seria o melhor 

ensino e aprendizagem. Daí a pertinência de se investigar a relação entre disciplina e 

aprendizagem. 

No ambiente escolar, grande parte das relações sociais ocorre de maneira 

vertical ao invés de maneira horizontal, isto é, são relações marcadas pela hierarquia 

entre os sujeitos. Compreender como se comportam esses sujeitos e como se constroem 

essas relações verticalizadas se torna importante para a reflexão sobre o papel da escola 

e como ela se compõe. 

Essas relações hierárquicas revelam como a escola busca controlar os 

sujeitos e docilizar seus corpos (FOUCAULT, 1987). Este processo se revela desde as 

instâncias mais altas da hierarquia, como direção escolar (que por sua vez é controlada 

por mecanismos externos como secretarias estaduais), até chegar aos alunos. O aluno é 
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o alvo final dessa rede de poder com o objetivo de conseguir dele submissão e 

reconhecimento da autoridade. Essa prática é defendida pelo discurso de que, com isso, 

se pretende a aprendizagem. Além disso, os professores também estão envolvidos nessa 

teia de controle e isto se reflete em sua rotina diária, seja na sua prática profissional ou 

até mesmo pessoal. Por isso, torna-se importante entender estas relações e como elas se 

desenvolvem para que se possa compreender, também, como elas interferem no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Foucault apresenta o poder disciplinar como algo inerente à vida em 

sociedade a partir da Revolução Industrial do século 18, iniciando nas fábricas, nas 

prisões, no exército, nos hospitais e, não poderia ser diferente, como algo que também 

se reproduz no ambiente escolar. Na escola é possível perceber, observando o 

desempenho de diferentes funções entre as pessoas, que a disciplina “individualiza os 

corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa 

rede de relações”. (FOUCAULT, 1987, p. 125). 

 

Surge assim uma exigência nova a que a disciplina tem que atender: construir 

uma máquina cujo efeito será elevado ao máximo pela articulação combinada 

das peças elementares de que ela se compõe. A disciplina não é mais 

simplesmente uma arte de repartir os corpos, de extrair e acumular o tempo 

deles, mas de compor forças para obter um aparelho eficiente (FOUCAULT, 

1987, p. 138). 

 

Pretende-se, com esta dinâmica, que o sistema funcione de maneira eficiente 

e que o produto final seja a aprendizagem, a reprodução do saber e a formação de 

alunos na educação básica, seja para a continuidade de seus estudos em uma 

universidade ou no ensino técnico, ou para que entrarem diretamente no mercado de 

trabalho. Portanto, a disciplinarização está presente nas teias de relações que se 

constroem na escola. Contudo, o perfeito funcionamento desta rede, em diversos 

momentos, se sobrepõe aos aspectos qualitativos da construção e da apropriação do 

saber.  

 

Objetivos 

O objetivo desta pesquisa é a investigação e a compreensão das relações 

disciplinares estabelecidas dentro do ambiente escolar, sua influência na vida 

profissional e pessoal dos professores e os impactos que estas relações causam no 

processo de aprendizagem dos alunos. É importante, também, investigar a percepção 
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dos sujeitos envolvidos nesta rede de relações disciplinares hierarquizada que envolve o 

sistema de ensino como um todo, mas, principalmente, as particularidades deste 

processo dentro da escola campo desta pesquisa. Ao final, será possível verificar em que 

medida estas relações influenciam o trabalho dos professores e, ao mesmo tempo, os 

efeitos das relações de poder no cotidiano dos alunos. 

 

Metodologia 

Para a compreensão desta problemática, a metodologia utilizada é a 

pesquisa qualitativa com análise de dados que será realizada através de estudos teóricos, 

análise documental e pesquisa de campo em determinada escola. Considerando que a 

escola campo é um ambiente de experiência pessoal e profissional e de convivência de 

largos anos, a pesquisa educacional com abordagem qualitativa e do tipo exploratória 

visa proporcionar maior familiaridade com o problema a ser compreendido.  

Para a reflexão teórica sobre disciplina e as relações de poder presentes no 

cotidiano escolar, a leitura das análises de Foucault em “Vigiar e Punir” e em “A 

Microfísica do Poder” constitui-se na referência principal deste trabalho. A pesquisa 

bibliográfica é, também, um caminho na compreensão conceitual da dinâmica relacional 

na escola. A análise documental consistirá na leitura e problematização dos documentos 

oficiais que instituem normas disciplinares, como o regimento escolar.  

A pesquisa de campo ocorrerá numa escola da educação básica com foco no 

ensino médio. Trata-se de uma escola conveniada entre uma congregação de religiosas e 

o Estado de Goiás. A pesquisa consistirá na observação das práticas vivenciadas na 

escola, além da realização de entrevistas com gestores e professores, a aplicação de 

questionários aos alunos e demais sujeitos da escola. 

 

Considerações finais 

Na escola, as relações de poder, hierarquizadas e aliadas à burocracia do 

sistema escolar, exercem a função de vigiar e controlar o trabalho de cada sujeito 

envolvido no sistema de ensino, mais especificamente no controle do trabalho 

pedagógico do professor e no comportamento e nas atitudes das crianças/adolescentes 

em seu processo de aprendizagem. Observa-se uma dinâmica nas relações entre as 

instâncias de poder que começam nos postos mais altos da hierarquia e chega até a sala 

de aula envolvendo professores e alunos. Nessas relações, a escola se organiza em redes 

de funções e lugares em que o exercício de poder se dá por aqueles que o exercem e a 
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ele se submetem, ou seja, os sujeitos ao mesmo tempo impõem a disciplina e a ela são 

submetidos. 

Ao investigar e compreender as redes de relações disciplinares que são 

construídas na escola e os impactos que são sentidos no cotidiano dos diferentes sujeitos 

da escola, é importante tornar transparente estas relações para que estes mesmo sujeitos 

possam se compreender melhor dentro destas redes e, a partir de suas próprias reflexões, 

possam reconstruir suas práticas com mais consciência. Por isso, o produto educacional 

desta pesquisa consistirá na realização de encontros e rodas de conversa com 

professores e alunos em que eles serão instigados a refletir de forma crítica sobre o 

funcionamento desta engrenagem disciplinar na escolar e sobre o seu lugar nesta. 

 

Palavras-chave: Disciplina. Escola. Educação básica. Ensino. Aprendizagem. 
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Introdução 

A aprendizagem em Matemática traz consequências sociais, culturais, 

políticas, econômicas e cognitivas, constituindo-se na atualidade um grande problema 

social, isso porque hoje mais do que nunca é fundamental que as pessoas sejam capazes 

de gerir as informações, selecioná-las, organizá-las, interpretá-las, e utilizá-las para 
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solucionar problemas, afirmando-se como um importante aliado para o 

desenvolvimento das capacidades e habilidades do ser humano. 

Tais características presentes no conhecimento matemático permeia o 

cotidiano das pessoas, e se volta ao desenvolvimento do raciocínio lógico com caráter 

social, podendo tornar um dos principais recursos de interpretação, análise de 

fenômenos e de informações recebidas e vivenciadas pela criança, colocando-a como a 

construtora de habilidades fortalecendo a confiança na capacidade de enfrentar desafios. 

Na perspectiva de ampliar e melhorar a prática do ensino de matemática que 

o objeto em estudo traz reflexões sobre a importância da construção deste conhecimento 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental, estando presente no dia a dia das crianças, 

baseando-se na resolução de problemas reais e significativos, partindo de experiências 

vivenciadas pelos alunos, apropriando de metodologias que busque evidenciar a 

realidade cultural e cognitiva. 

Trata-se de uma reflexão onde o objeto de pesquisa é o jogo e a ludicidade 

como elementos importantes para o processo de ensino e aprendizagem e na construção 

do pensamento lógico matemático. E apesar do grande número de pesquisas referente ao 

assunto, a atividade lúdica ainda é vista com desconfiança por parte de professores que 

priorizam a instrução, a repetição e a memorização, negando o poder pedagógico desta 

possibilidade. Diante disso, a abordagem do lúdico será na perspectiva de compreender 

a relação desta prática com a possível construção do conhecimento matemático. 

Sendo assim partimos de documentos oficiais que regem a Educação Básica 

como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2019), que destaca em seu texto 

introdutório de Matemática que “O conhecimento matemático é necessário para todos 

os alunos da Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade 

contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, 

cientes de suas responsabilidades sociais”.  

Por acreditar que o conhecimento matemático é capaz de desenvolver o 

pensamento reflexivo e em sua potencialidade na formação do cidadão crítico, 

autônomo e ativo na sociedade, logo se prevê que a sala de aula tem um papel 

fundamental na construção deste conhecimento.  

Observamos que mesmo a Educação Matemática tendo avanços 

significativos nas últimas décadas no Brasil, nos deparamos com notícias preocupantes, 

em relação a essa área de conhecimento, a pesquisa feita para a Avaliação Nacional de 

Alfabetização (ANA), realizada e divulgada em 2016, pelo Instituto Nacional de 
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Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), indicou que 54,4% dos 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, no país, estão abaixo do desempenho 

adequado em matemática e não desenvolveram habilidades suficientes para o letramento 

matemático. Situação que se agrava nas séries subsequentes mediante a análise dos 

recentes resultados do PISA/2018 - Programa Internacional de Avaliação dos 

Estudantes. Onde os resultados apontam que 27,1% estão no nível 1 e 41% estão abaixo 

deste nível, tendo em vista que o nível 1 corresponde as seguintes habilidades segundo o 

PISA. 

 

No Nível 1, os estudantes são capazes de responder a questões que envolvem 

contextos familiares, nas quais todas as informações relevantes estão 

presentes e as questões estão claramente definidas. Conseguem identificar 

informações e executar procedimentos rotineiros, de acordo com instruções 
diretas, em situações explícitas. Conseguem realizar ações que são, quase 

sempre, óbvias e que decorrem diretamente dos estímulos dados (Relatório 

Brasil no PISA 2018. 2019, p. 112). 

 

Diante do exposto verificamos que esses índices representam uma grave 

preocupação com o ensino de matemática, desde as séries iniciais do ensino 

fundamental, bem como a necessidade de que o processo de ensino e aprendizagem seja 

comprometido com a transformação social de perspectiva humanitária e diversa de 

experiências. 

Dado o interesse que as crianças apresentam com relação aos jogos e de 

pesquisadores reconhecidos como Dewey, Decroly, Claparéde, Montessori que 

reconhecem o contexto lúdico como fator preponderante para o desenvolvimento físico, 

intelectual e social da criança, que se faz necessário à imersão nesta temática, propondo 

transformar a prática através de mais essa oportunidade de aprendizagem, nesta 

perspectiva que a situação a ser enfrentada pela pesquisa destaca o papel dos jogos 

matemáticos, visando contribuir para formação integral do indivíduo. 

Nesta perspectiva que os seguintes questionamentos norteiam o estudo: 

Qual a importância da apropriação da linguagem matemática nas series iniciais? Qual o 

papel da prática pedagógica na construção deste conhecimento? Quais as contribuições 

dos jogos matemáticos para a aprendizagem? Na busca de compreender como têm sido 

apresentadas as crianças esse tão importante instrumento de inserção social e de 

descoberta do mundo. Sendo assim, apresento o conhecimento matemático como parte 

contribuinte na formação social e o jogo como aliado na construção e no despertar para 

essa aprendizagem.  
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Para a compreensão e construção do conhecimento proposto a pesquisa 

discorrerá sobre temas: O ensino e a aprendizagem em matemática; A aprendizagem sob 

a perspectiva histórico cultural; O lúdico como instrumento de aprendizagem e a 

descrição do produto educacional, a luz da abordagem interacionista, reconhecendo a 

influência de Vygotsky (1998), ao apontar o papel da interação social no 

desenvolvimento das funções mentais mais elevadas e de pesquisadores importantes 

como: Borin (1996), Kamii (1995), Skovsmose (2001), Piaget (1948), Vygotysk (1991, 

2001) e outros que guiaram esta primeira etapa da pesquisa e a construção do produto 

educacional. 

Alinhado ao objetivo do estudo que é refletir sobre o ensino da matemática 

nas séries iniciais do ensino fundamental, na busca de compreender como o jogo e a 

ludicidade podem contribuir na construção do conhecimento matemático, apontando a 

linguagem matemática como meio possível de transformação social, que a proposta do 

produto educacional a ser desenvolvido é um jogo de tabuleiro com percurso e desafios, 

onde a proposta e trazer situações problemas baseadas no contexto social dos estudantes 

desenvolvendo cálculos mentais, organização e reorganização do pensamento lógico 

como antecipação e estratégia, isso em consonância com questões sociais, de cidadania 

e socioambientais e questões que norteiam a realidade do grupo participante, buscando 

ressignificar o papel dos jogos em sala de aula. 

 

Metodologia 

Para desenvolver este estudo foram adotados critérios metodológicos que 

guiaram a pesquisa bibliográfica, onde houve a necessidade de dedicação á leitura e 

revisão sistemática da literatura disponível como livros, artigos, teses, dissertações, 

resumo de livros e periódicos, que contribuíram e ainda contribuirão para a estruturação, 

análises e práticas que serão desenvolvidas, além de documentos oficiais que 

regulamentam a educação no Brasil. 

Diante disto, na perspectiva de compreender melhor o tema e com o 

objetivo de verificar o que comunidade acadêmica tem produzido acerca da importância 

do lúdico no ensino da matemática nas séries iniciais, foram feitas buscas nos seguintes 

bancos de dados, portal BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) e 

na Biblioteca Digital De Teses e Dissertações da Universidade Federal de Goiás. 

O produto educacional, dessa pesquisa, tem a finalidade de propor o jogo 

como elemento importante para a metodologia de ensino, acreditando que seja um dos 
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caminhos para a aprendizagem matemática buscando desencadear no aluno a 

apropriação do raciocínio lógico, através de situações reais e de formulação e 

reformulação de hipóteses, buscando o desenvolvimento das múltiplas formas de 

comunicação, expressão e de criação para compreensão do ambiente natural e social a 

partir de vivências lúdicas despertando o prazer, diversão e fortalecendo vínculos, 

promovendo a autonomia moral e intelectual.  

Diante do exposto acredita-se que o jogo como intermédio de motivação na 

construção da aprendizagem matemática e compreensão do mundo que o cerca, 

fortalece a oportunidade de desenvolver as competências e habilidades previstas no 

currículo. E se, além disso, a intervenção contribuir para que o aluno desenvolva noções 

de cidadania, consciência crítica, se chega perto do ideário progressista onde o aluno é 

sujeito ativo na construção do conhecimento, então teremos alcançado o nosso objetivo.  

 

Palavras-chave: Educação matemática. Jogos matemáticos. Metodologia de ensino. 
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Introdução 

As experiências adquiridas da trajetória acadêmica, licenciatura em 

Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e profissional, enquanto 

professora de Educação Infantil, me fez despertar para a necessidade de refletir e 

repensar o uso das Tecnologias de Informação e de Comunicação2 (TIC) no 

desenvolvimento das ações pedagógicas destinadas as crianças. Ao desenvolver 

diariamente ações pedagógicas em um CMEI do município de Goiânia, há nove anos, 

com crianças de diferentes faixas etárias, percebo que em vários momentos as crianças 

demonstram experiências vivenciadas do contato com as tecnologias. 

Entre as demandas do trabalho pedagógico na Educação Infantil, uma delas 

é inserir a tecnologia em contextos significativos que favoreçam a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças. As DCNEI (2010) estabelecem que na elaboração da 

proposta curricular das creches e pré-escolas, sejam garantidos em suas práticas 

pedagógicas, experiências que “possibilitem a utilização de gravadores, projetores, 

computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos” (p. 

27). Na BNCC (2017), está prevista como um direito de aprendizagem e 

desenvolvimento na Educação Infantil em ampliar os seus saberes sobre a cultura, 

dentre eles os que se relacionam a ciência e a tecnologia. 

Entendemos que na relação entre as crianças, os docentes e as tecnologias, 

as ações devem favorecer ao aprendizado, isto é, promover processos significativos de 

aprendizagens que permitam o desenvolvimento da criança, dentro de uma proposta de 

ensino em que a forma e conteúdo estejam bem definidos e adequados ao nível de 

desenvolvimento das mesmas. Assim, conforme Nascimento, Peixoto e Moraes (2017, 

p. 6). 

 

[...] é preciso considerar a construção de uma proposta de ensino que inclui, 

também, pensar sobre a relação das crianças com os novos meios de acesso à 

informação, às manifestações culturais, às novas formas de socialização e de 

como o surgimento de todas essas possibilidades tecnológicas estão 

representadas no imaginário delas. 

                                                             
2Tomamos como referência a afirmação de Peixoto (2011, p. 97): “Podemos considerar como tecnologias 

de informação e de comunicação a convergência da informática, da eletrônica e das telecomunicações em 

tecnologias que permitem veicular a informação em diversas formas, tais como: textos, imagens, sons e 

vídeos”. 

mailto:nayaragodoi1@gmail.com
mailto:gmoraes002@gmail.com
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Na ótica desse processo é que delineamos o seguinte problema de pesquisa: 

Quais elementos da Teoria Histórico-Cultural podem contribuir com a ação 

pedagógica do professor ao usar as tecnologias na Educação Infantil? Tomamos como 

objeto de investigação a utilização de recursos tecnológicos na mediação da ação 

pedagógica do professor de Educação Infantil. Para tanto, espera-se alcançar os 

seguintes objetivos com a pesquisa: 

 

Objetivo da Pesquisa 

A pesquisa apresenta como objetivo geral analisar elementos da Teoria 

Histórico-Cultural que contribuam com a ação pedagógica do professor ao utilizar a 

tecnologia em espaços formativos da Educação Infantil. Como objetivos específicos, a 

pesquisa propõe realizar o diagnóstico da realidade observada a partir das experiências, 

vivências, conhecimentos pedagógicos e necessidades das professoras partícipes da 

pesquisa diante aos usos das TIC nas ações pedagógicas na Educação Infantil; elaborar 

e executar uma ação formativa para professoras de Educação Infantil com o estudo de 

elementos da Teoria Histórico-Cultural que contribua no planejamento de ações 

pedagógicas utilizando as tecnologias; analisar se, por meio das leituras, diálogos e 

reflexões desencadeadas pela ação formativa se haverá apropriação teórico-prático dos 

elementos da THC na ação pedagógica das professoras; e elaborar um Ebook 

Pedagógico com elementos da Teoria Histórico-Cultural, a partir da análise da 

experiência formativa, que contribua com a ação pedagógica de professores ao usar as 

tecnologias na Educação Infantil, colaborando com a formação inicial e continuada de 

outros professores desta etapa da Educação Básica. 

 

Fundamentação Teórica 

A relação entre tecnologia, educação e processos educacionais, tem se 

delineado em diferentes compreensões. Nesse trabalho, buscamos inferir essa discussão 

partindo da dimensão pedagógica dessa relação, esta que por sua vez, conforme o 

cenário educacional atual engendra-se sob influências de ordem econômica, política e 

cultural. 

A educação escolar prevista por lei deverá acontecer por meio do ensino, 

que por sua vez tem a função de “transmitir os conhecimentos mais desenvolvidos e 

ricos que a humanidade venha construindo ao longo da sua história” (DUARTE, 2010, 
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p. 38). Assim, a nossa reflexão remete-se a esse ensino, uma vez que a educação vem 

agregando ao seu cotidiano, práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias tornando-

se imprescindível dialogarmos nesse momento a respeito da inserção das tecnologias na 

educação, nos processos de ensino e aprendizagem. 

A Educação Infantil, a ser realizada em instituições educativas destinadas a 

primeira infância é fundamental para o desenvolvimento dos primeiros anos de vida da 

criança. Destinada ao atendimento de crianças de zero a três anos de idade na creche e 

de quatro e cinco anos e onze meses na pré-escola, tem por finalidade o 

desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, social e 

intelectual, complementando assim a ação da família e da comunidade, articulando em 

todo o processo educativo, as relações entre a educação e o cuidado, de forma 

intrínseca. 

A historicidade da Educação Infantil nos leva à reflexão quanto aos modelos 

educacionais já implantados destinados a essa faixa etária. Pasqualini e Martins (2008) 

nos alertam sobre os desafios que se apresentam nesse contexto, estes que são tanto no 

plano das políticas públicas quanto no plano pedagógico. Quanto ao pedagógico, há de 

se aprofundar nos estudos destinados à compreensão das finalidades pedagógicas para a 

Educação Infantil. Nesta direção é que nos propomos a compreender as possibilidades 

pedagógicas da inserção das tecnologias na Educação Infantil, não em uma perspectiva 

transformadora ou inerente ao desenvolvimento da criança, mas numa perspectiva 

pedagógica do uso apropriado das TIC, em situações significativas de aprendizagem que 

favoreçam o desenvolvimento das crianças em seus diferentes aspectos: sociais, 

culturais, psíquico, emocionais. 

Ao propormos a formação docente continuada para os usos das TIC numa 

perspectiva pedagógica nos apoiamos em autores como Barreto (2011), Peixoto e 

Araújo (2012) e Moraes (2016) que se debruçaram sobre essa discussão da inserção das 

tecnologias na educação para compreender e ampliar essa reflexão. Destarte, cabe ao 

professor, profissional intelectual, de acordo com as finalidades pedagógicas do seu 

trabalho, selecionar ou não recursos tecnológicos para mediar os processos de ensino, 

aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos/crianças. Nesse segmento, 

compreendemos que na formação continuada destinada ao docente, vamos propor a 

reflexão sobre as formas pelas quais os interesses da inserção das tecnologias têm se 

incluído aos processos educacionais. Assim, a pesquisa baseia-se nos pressupostos da 
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Teoria Histórico-Cultural para compreender de forma crítica e contextualizada as 

relações entre educação, tecnologias e práticas pedagógicas. 

 

Metodologia 

A abordagem que adotaremos é a da pesquisa qualitativa, participante, que 

conforme Minayo (1994) busca direções que visem o aprofundamento “no mundo dos 

significados das ações nas relações humanas, um lado não perceptível e não captável em 

equações, médias e estatísticas” (p. 22). O caminho metodológico que percorreremos 

será o da análise dos documentos orientadores do planejamento, elaboração, execução e 

avaliação de propostas curriculares e pedagógicas que preveem os usos das tecnologias 

na Educação Infantil como as DCNEI (BRASIL, 2010), a BNCC (BRASIL, 2017) e o 

Currículo de Referência da Rede Municipal de Ensino de Santa Helena de Goiás para 

compreender a relação entre educação, tecnologias, Educação Infantil e práticas 

pedagógicas. Na produção de dados realizaremos a pesquisa empírica com duas 

professoras de pré-escola do município de Santa Helena de Goiás – Goiás e serão 

utilizados como instrumentos na produção de dados o questionário e a entrevista 

semiestruturada, para obter informações contidas nas falas das participantes, com o 

intuito de compreender as vivências e os significados que estas atribuem às práticas 

pedagógicas em que utilizam as tecnologias disponibilizadas nos espaços formativos de 

Educação Infantil. Os recursos usados para o registro na produção de dados serão: 

gravação em áudio e vídeo, fotografia e anotações no caderno de bordo. No processo 

formativo, em decorrência da pandemia do Covid-19, utilizaremos a videoconferência 

para comunicação em vídeo com as professoras. 

 

Resultados 

Com a aprovação do projeto, iniciamos o processo da pesquisa. Realizamos 

os primeiros contatos com as instituições e com as professoras participantes da 

pesquisa, estas se mostraram abertas as discussões, mesmo demonstrando certa 

preocupação em relação ao contexto geral em que se encontram de muito trabalho e 

grandes desafios. As professoras já assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE e agora partiremos para a produção de dados com a aplicação do 

questionário, este que já estava sendo revisto e será aplicado online pelo Google Forms, 

em virtude do distanciamento social, devido à pandemia do Covid-19. O próximo passo 

será a aplicação da entrevista semiestruturada e feita à análise de dados, planejaremos a 
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ação formativa com as professoras, respeitando sempre o momento delicado em que 

todos nós nos encontramos, o tempo das professoras, a disponibilidade, valorizando e 

respeitando o ser humano, a vida, a saúde, o bem estar das participantes.  

E neste momento de ensino remoto emergencial, mesmo que não seja o 

ideal, mas de certa forma necessário, os momentos de formação continuada poderão dar 

suporte as professoras com o objetivo de minimizar a angústia e o sofrimento causado 

pelo momento. Elas poderão compartilhar suas experiências, suas dificuldades, seus 

acertos, relatar suas vivências, além de refletir sobre o papel do (a) professor (a) de 

Educação Infantil nesse período de crise. Como bem ressaltou Nóvoa3 (2020), este é o 

momento essencial para se falar em formação continuada, “dizer ao outro o que estamos 

fazendo, em nome dos alunos, em nome de uma educação pública, gratuita e de 

qualidade”. 

 

Produto Educacional 

A proposta da pesquisa é contribuir com a prática profissional de 

professores de Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, na elaboração de 

ações pedagógicas didaticamente organizadas, orientadas por uma teoria consistente que 

permita aos professores fazer uso das tecnologias para fins pedagógicos em espaços de 

formação humana, destinados a educação de crianças pequenas. Para tanto, almejamos 

elaborar um Ebook Pedagógico, com elementos da Teoria Histórico-Cultural, a partir da 

experiência formativa, que contribuam com a ação pedagógica de professores ao usar as 

tecnologias na Educação Infantil, colaborando com a formação inicial e continuada de 

outros professores desta etapa da Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Ação pedagógica. Educação infantil. Recursos tecnológicos. Teoria 

histórico-cultural. Formação de professores. 
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Temos notado em nossa experiência que constitui uma lacuna na escola 

entendê-la como um espaço possível de desenvolver visualidades artísticas e 

questionadoras. Espaço esse que lida diretamente com a formação do indivíduo e suas 

subjetividades. 

As intervenções urbanas são pensadas enquanto campos de significação que 

atravessam um conjunto de relações históricas, políticas, econômicas, culturais, sociais 

e estéticas, cujos sentidos perpassam os processos nos quais se constituem. Como um 

projeto de intervenção urbana pode trabalhar o desenvolvimento crítico dos alunos 

como pertencentes e autores do espaço público? 

A presente pesquisa tem como objetivo principal a criação de um grupo de 

estudos com alunos do ensino médio do CEPAE – Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação, entendendo a escola como espaço possível de construção de 

visualidades artísticas e questionadoras, com o objetivo de discutir a intervenção urbana 

como formadora de senso crítico. Além disso, pretende-se deflagrar possibilidades 

artístico-pedagógicas, gerando, como consequência, a atuação do aluno no espaço, de 

modo que ele consiga modificá-lo a partir do contexto urbano e sua realidade social. 

Nesse sentido, o social é visto como uma dimensão conflitiva, em que a escola é fruto 

de ações e visões de indivíduos.  

A pesquisa-ação é a base para sustentar a investigação, gerando um 

processo de investigação intervencionista, de elaboração e aplicação da produção 

artística, abarcando estudos sobre os movimentos da arte contemporânea, 

especificamente as intervenções urbanas e suas reverberações sociais. Tem-se como 

intenção refletir sobre manifestações artísticas, atentando-se a sua produção e recepção, 

vista como um trabalho artístico e suas conflitantes relações sociais. Essa ação terá 

como produto educacional uma exposição na escola, sendo todo o processo registrado e 

sistematizado, gerando uma sequência didática em formato digital. 

 

Objetivos 

Tem-se como objetivo central para esta pesquisa instigar os alunos 

participantes a desenvolver um trabalho artístico numa perspectiva segundo a qual eles 

possam pensar a escola como espaço possível de construção de visualidades artísticas e 

questionadoras, por meio de uma proposta de ensino baseada em linguagens artísticas 

contemporâneas.  
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Os objetivos secundários da investigação são os seguintes: dialogar sobre os 

percursos poéticos dos alunos do ensino médio; instaurar processos criativos de 

intervenções urbanas; dialogar sobre os espaços da escola e seu viés social; suscitar a 

experimentação estética e seus materiais; contribuir para um ensino mais significativo 

de conteúdos atuais, por meio da arte contemporânea e da elaboração de uma sequência 

didática; desenvolver uma exposição dos trabalhos artísticos dos alunos na escola. 

 

Fundamentação teórica 

A pesquisa pretende inserir a intervenção urbana como parte do contexto 

escolar, trata-se de promover uma formação social sob o viés da intervenção urbana. 

Como professor, estava à procura de algo que unisse escola, aprendizagem e 

intervenção, com as intenções de proporcionar a aprendizagem através dessas 

intervenções e provocar interferências no dia a dia de quem transita pelos espaços da 

escola, de modo que os alunos sejam tomados pelo desenvolvimento crítico e explorem 

um meio alternativo de fazer e levar a arte para o público de dentro da instituição.  

Pensar o espaço urbano como um suporte para as práticas de intervenção, 

com a inserção de alunos dentro de um projeto artístico, é uma oportunidade de colocá-

los dentro da essência do meio em que vivem, provocando neles um desenvolvimento 

reflexivo e crítico em torno das questões que rodeiam a sociedade, gerando discussões e 

reflexões sobre pertencimento dos indivíduos no espaço público, como construtores 

destes próprios espaços. Enquanto espaço de representação, a obra de arte é também um 

agente na produção do espaço, adentrando-se nas contradições e conflitos presentes 

naquele espaço. 

Tematizar a arte urbana é pensar sobre a vida social, aproximando-se de um 

certo modo pelo qual as pessoas se produzem e são produzidas no âmbito da ordem 

simbólica. É pensar sobre cultura visual. Os significados de um lugar se alteram em 

decorrência das ações sociais que sobre ele se exercem. Portanto, é necessário que antes 

de propor qualquer prática de intervenção como meio de aprendizagem, o professor 

estabeleça com os alunos uma aproximação do contexto a ser explorado, de modo que 

compreendam o espaço e as possibilidades que este oferece. 

A produção artística no viés da intervenção urbana desloca os indivíduos do 

papel de receptores passivos para o de produtores de visualidades, através de como 

essas visualidades desempenham um papel importante nos processos de interação 

individual e coletiva. 
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Incentivar possibilidades de acessar e conectar ideias, ideologias e 

conhecimento, nas experimentações estéticas, constitui uma perspectiva que busca 

“estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a 

experiência social que eles têm como indivíduos” (FREIRE, 2008, p. 30). Por meio 

dessa experimentação, é possível instigar os alunos à reflexão sobre a compreensão da 

experiência visual, desenvolvendo uma forma de educação crítica por meio da prática 

artística. Nesse sentido, as relações das artes visuais com a educação, “o fazer artístico é 

uma prática social e culturalmente instituída que gera significados e, através de 

circulação/exposição pública, torna possível articulações simbólicas de conhecimento” 

(MARTINS, 2011, p. 19). 

As intervenções ocupam determinados espaços com o objetivo de propor 

uma relação e a participação do público, tornando-se imprescindível a contemplação de 

um resultado que se concretizará pelo público. Esse resultado, gerado pela exposição 

dos trabalhos artísticos, instiga muitas reflexões aos idealizadores quanto ao processo de 

construção e ao público quanto à significação da obra. 

Os trabalhos artísticos podem mudar de contexto e de significado de acordo 

com as práticas culturais e o circuito temporal do qual passam a fazer parte. Com isso, é 

importante reconhecer o mundo da arte como espaço instável, contraditório, aberto a 

reorientações, claramente de ressignificações e, além disso, dependente de 

possibilidades de interpretação e, principalmente, de novas aprendizagens (MARTINS, 

2001, p. 22). 

 

Metodologia 

A pesquisa-ação é a base para sustentar essa pesquisa, motivada por seus 

princípios e procedimentos metodológicos. Trata-se de um tipo de pesquisa por meio do 

qual o professor faz uma reflexão sobre suas práticas, sobre suas próprias ações, para 

que haja possíveis transformações em suas práticas pedagógicas. De caráter interventivo 

e coletivo, a pesquisa-ação me chama a atenção por se orientar “em função da resolução 

de problemas ou de objetivos de transformação” (THIOLLENT, 2003, p. 07) das 

realidades sociais em que estamos inseridos. 

Os participantes desta pesquisa serão 11 alunos do ensino médio do Centro 

de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), localizado na cidade de Goiânia, 

com idade entre 14 e 16 anos. As aulas ministradas durante a pesquisa serão oferecidas 

como uma disciplina eletiva e ocorrerão em dezesseis encontros que terão a duração de 



 

 

151 
 

1h40min cada e serão trabalhadas de acordo com o conteúdo apresentado, discussões e 

visitas em galerias. 

Propõe-se formar um grupo de estudos no formato de disciplina eletiva, 

abarcando os movimentos da arte contemporânea, especificamente as intervenções 

urbanas e suas reverberações sociais. O objetivo é trabalhar com linguagens da arte 

contemporânea, como: Performance, Happening, Assemblage, Ready-made, Instalação, 

Vídeo-arte, Land art, Fotografia e Lambe-lambe.  

Acredita-se que estas linguagens ajudarão a despertar nos alunos uma visão 

mais ampla da arte desenvolvida nos dias atuais. A aproximação com essas linguagens e 

o desenvolvimento de poéticas conceituais geram um processo de investigação e a 

instauração de processos artísticos livres, dando suporte para reflexões sobre questões 

das realidades dos participantes. Como produto da disciplina, os alunos desenvolverão 

projetos de criação poética e intervenção no espaço urbano, mais especificamente, na 

escola, que serão apresentados em uma exposição. 

 

Produto Educacional  

O produto educacional escolhido para esse estudo será a realização de uma 

exposição dos trabalhos artísticos dos alunos. Ao leitor da dissertação será 

disponibilizada a sequência didática cujo percurso culmina com a exposição. Essa 

sequência tem como objetivo oportunizar ao professor de artes visuais acesso aos passos 

do projeto, pensado para desenvolver o ensino das linguagens da arte contemporânea 

em uma perspectiva de intervenção no espaço escolar. A exposição será desenvolvida 

pelos alunos a partir das linguagens contemporâneas, com o viés intervencionista no 

espaço escolar, para todo o público que transita nesse espaço. Assim, propõe-se criar 

uma sequência didática a fim de promover o diálogo entre produção artística e 

intervenção no espaço público a partir da exposição na comunidade escolar. 

As visualidades produzidas e todo o processo serão documentados em 

fotografias e vídeos, acompanhados de uma sequência didática digital. As atividades 

elaboradas nesta sequência didática servirão como uma importante ferramenta de 

trabalho para professores que se propõem a trabalhar com esses conteúdos em aulas de 

artes visuais. 

 

Palavras-chave: Intervenção urbana. Espaço público. Prática social. 
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Introdução 

A pesquisa O Ensino de Arte na Educação Básica: Reflexões Teórico-

práticas a partir de um estudo na cidade de Cuiabá, MT será desenvolvida com vinte 

professores da rede pública estadual de Educação Básica no Município de Cuiabá, Mato 

Grosso, habilitados em arte e não habilitados que dão aula de arte. Terá como base 

ações colaborativas e participativas por meio de um Grupo de Trabalho (GT), que será 

realizado no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica-

Cefapro, uma unidade administrativa da SEDUC/MT que tem como finalidade a 

formação continuada dos profissionais da Educação Básica. 

A justificativa da pesquisa passa pela convicção de que o conhecimento 

artístico amplia a capacidade de análise crítica da realidade e pode proporcionar aos 

docentes experiências estéticas, de fruição e de reflexão sobre diferentes produções 

artísticas e culturais. Essa reflexão pode ampliar as possibilidades de compreensão 

estética e cultural dos professores e dos respectivos estudantes sobre a realidade 

cultural, política e social.  

O levantamento de dados sobre a atual realidade do ensino de arte na rede 

pública estadual da Educação Básica de Mato Grosso, realizado a partir de dados 
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oficiais da Secretaria do Estado de Educação, aponta alguns desafios que evidenciam 

um elevado número de aulas de arte ministradas por profissionais não habilitados na 

disciplina. Conforme relatório nº 62 BI/SIGEDUCA4, emitido em 2018, o percentual de 

docentes nas escolas que dão aula de arte, com habilitação na disciplina, é de 45% e os 

que dão aula de arte sem habilitação na disciplina, é de 55%. Essa problemática é 

levantada por Meira (2018, p. 8), que, diante dessa percepção, questiona-se: “Que arte é 

esta que está sendo dada nas escolas, cujo conteúdo pode ser dado por professores de 

qualquer área? Arte não é considerada, de fato, uma área do conhecimento?” Considera-

se preocupante a maneira como os professores promovem a aprendizagem, 

desvinculando-a do contexto social dos estudantes. O ensino de arte requer 

contextualização, assim como qualquer leitura, o processo de significação precisa 

considerar o contexto para ultrapassar a mera apreensão do objeto. Em nossa 

experiência como docente de arte e conforme aponta Pimenta (1997), notamos um 

aparente despreparo de um número considerável de professores, no que diz respeito à 

atuação no ensino de arte na escola. Partimos do pressuposto de que a atuação fora da 

habilitação específica pode representar dificuldade na prática pedagógica dos docentes 

e, consequentemente, afetar o processo de mediação da aprendizagem dos estudantes. 

A pesquisa será subsidiada por referenciais teóricos como Barbosa (2014), 

que salienta a concepção de que “a escola é a instituição pública que pode tornar o 

acesso à arte possível para os estudantes”. Marques e Brazil (2014) destacam que muito 

do conhecimento da humanidade, da compreensão de mundo e das manifestações 

culturais são registrados pela arte.  

 

Qualquer pessoa, tendo sua escolarização lhe garantido ou não esse direito, 

pode vir a reconhecer o quanto do conhecimento, das leituras de mundo, das 

impressões da humanidade está registrado pela arte, presentificado pela arte, 

concretizado num trabalho de arte, mobilizado no fazer artístico. Pois bem: 

ter Arte na escola como disciplina obrigatória é dar acesso ao direito que 

todas as crianças, jovens e adultos têm a esse conhecimento universal 

(MARQUES & BRASIL, 2014, p. 29). 

 

Hernández (2007) defende a concepção de que o ensino de arte deve primar 

pela construção do conhecimento artístico coerente com o momento atual. Pillotto 

(2008) destaca o ensino de arte como educação do olhar que amplia as leituras de 

                                                             
4 Sistema Integrado de Gestão Educacional (SIGEDUCA) é uma ferramenta desenvolvida em ambiente 

Web, que visa atender às demandas de Gestão dos processos efetivados pelas escolas, junto à Secretaria 

de Educação do Estado de Mato Grosso. 
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mundo. Freire (1981, 1996) ressalta que a teoria e a prática devem caminhar numa 

perspectiva transformadora e a educação é um ato político e estético.  

Segundo Schelling (2010), construir arte é determinar sua localização no 

universo e por isso, é preciso retornar aos primeiros princípios da filosofia. A filosofia 

da arte como experiência, segundo Dewey (2010), envolve toda a existência do ser 

humano, desde o seu organismo, até as faculdades mais complexas do pensamento. 

Pimenta (1997) destaca que no que se refere à formação contínua, a prática mais 

frequente tem sido a de realizar cursos de suplência numa perspectiva burocrática e 

cartorial, pouco eficiente para alterar a prática docente e de captar as contradições 

presentes na prática social de educar. 

Objetivos 

Objetivo Primário: investigar as concepções teórico-práticas de professores 

de arte e de professores não específicos da área, que dão aula de arte, da rede pública 

estadual de Educação Básica no Município de Cuiabá, Mato Grosso. 

Objetivos Secundários: desenvolver estudos e reflexões sobre a prática 

pedagógica no ensino de arte para ampliar o conhecimento sobre o assunto; identificar 

as concepções teórico-metodológicas dos participantes do GT em relação ao ensino de 

arte e compreender como essas concepções refletem em suas práticas pedagógicas; 

elaborar, junto aos participantes da pesquisa, atividades pedagógicas que possam ser 

aplicadas em suas escolas; propor aos participantes a experiência da apreciação estética, 

por meio de visita juntamente com os participantes do GT, ao Museu de Pré-História 

Casa Dom Aquino.  

 

Metodologia 

A metodologia adotada será a pesquisa-ação, com a participação dos 

docentes. A coleta de dados será realizada mediante a contribuição dos participantes da 

pesquisa no Grupo de Trabalho (GT) intitulado Oficinas de Arte–Estudo e Reflexões 

sobre os Saberes da Docência na Educação Básica. As opiniões dos professores se 

constituirão em objeto de investigação da pesquisa e serão obtidas por meio de 

instrumentos como registros orais e escritos e registros audiovisuais (das oficinas e das 

entrevistas do GT), um questionário inicial para levantamento de dados, um 

questionário final para verificação dos resultados e um diário de campo. A metodologia 

de análise dos dados será realizada por meio do método qualitativo, pelo tipo de 

pesquisa proposta, que considera os dados descritivos e o resultado voltado não somente 
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para o produto, mas para o processo, para os acontecimentos, os depoimentos orais e 

escritos e as experiências dos participantes. Os conceitos sobre essa abordagem 

qualitativa da pesquisa estão embasados em Ludke & André (1986). Os autores 

apresentam as diretrizes gerais que podem orientar a seleção do que observar e ajudar na 

organização dos dados, respaldadas no foco e no conteúdo da observação.  

Conforme mencionado, a coleta de dados será efetuada mediante a 

contribuição dos participantes da pesquisa no GT Oficinas de Arte–Estudo e Reflexões 

sobre os Saberes da Docência na Educação Básica, que tem como proposta: 

 desenvolvimento de estudos e reflexões com os docentes no GT sobre suas 

ações pedagógicas, subsidiadas por aporte teórico para a fundamentação das 

discussões e elaboração de atividades pedagógicas que possam ser aplicadas 

pelos participantes da pesquisa em suas escolas; 

 visitas ao Museu de Pré-História Casa Dom Aquino localizado em Cuiabá, 

próximo ao Cefapro, local da realização da pesquisa durante o período do GT, 

de modo que os participantes possam interagir diretamente com arte e 

compartilhar a experiência por eles vivenciada; 

 realização de entrevistas com os alguns participantes, para a composição de 

materiais de análise e para a elaboração do produto educacional, um vídeo 

(curta-metragem);  

 registros orais, escritos e registros audiovisuais (das oficinas e das entrevistas) 

sobre as opiniões dos professores em relação às concepções e aos desafios no 

ensino de arte. 

A pesquisa terá quatro etapas específicas: na primeira será realizada a 

revisão bibliográfica dos referenciais teóricos levantados para a fundamentação do 

estudo. Na segunda, a composição de um Grupo de Trabalho (GT) para estudos, 

reflexões, socialização de experiências, coleta de dados e registro sobre os efeitos da 

ação e a avaliação dos resultados. Na terceira etapa, ocorrerá a análise dos dados e, por 

fim, na quarta etapa, acontecerá a elaboração de um produto educacional que consistirá 

na produção um documentário em vídeo (curta-metragem) da experiência e das 

atividades pedagógicas elaboradas pelos participantes do GT, que será disponibilizado 

na página do Cefapro/pólo de Cuiabá e no YouTube. 
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Resultados 

Até o presente momento não há resultados em relação ao estudo proposto no 

Grupo de Trabalho (GT) pelo fato de ainda não ter ocorrido a coleta de dados, prevista 

para o período de 01 a 30 de maio de 2020. Os referenciais teóricos levantados para a 

fundamentação deste estudo apresentam as relações culturais que influenciaram a 

metodologia e as concepções do ensino de arte, implantado pelos jesuítas. Barbosa 

(2012) destaca que a valorização dos estudos retóricos e literários separavam as artes 

liberais dos ofícios manuais. Na década de 70, a concepção difundida sobre ensino de 

arte era a ideia da identificação com o desenho geométrico que, segundo Barbosa (2012, 

p. 11), era “compatível com as concepções liberais e positivistas dominantes naquele 

período”. A autora apresenta questionamentos sobre práticas comuns, que são realizadas 

nas escolas até hoje como: o status do desenho geométrico, a identificação entre o 

ensino de arte e ensino de desenho geométrico e o desenho livre. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que, no seu Art. 26º, 

§ 2º, estabelece o ensino da arte como componente curricular obrigatório, nos diversos 

níveis da Educação Básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos, Brasil (1996). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) destacam que uma 

das funções importantes do ensino da arte na escola refere-se à dimensão social das 

manifestações artísticas. A Base Nacional Comum Curricular (2017) concebe a arte 

como um componente centrado nas linguagens (Artes visuais, Dança, Música e Teatro), 

que articulam diferentes saberes. O Documento Referência Curricular para Mato Grosso 

(2018) concebe o ensino de arte como desenvolvimento de habilidades e capacidades, 

necessário à construção de outros conhecimentos.  

 

Considerações sobre o produto educacional 

O produto educacional estabelecido para esta pesquisa será a produção de 

um vídeo (curta-metragem), em forma de documentário participativo (curta-metragem), 

sobre a experiência dos estudos realizados com os docentes no GT, a visita ao Museu de 

Pré-História Casa Dom Aquino e as atividades pedagógicas por eles elaboradas para 

serem desenvolvidas com seus alunos.  

A proposta do vídeo (curta-metragem) é uma iniciativa que tem como 

objetivo disponibilizar aos docentes participantes da pesquisa e outros que se 

interessarem pela discussão, acesso ao material produzido no GT. O intuito também é 

contribuir com reflexões sobre as concepções de ensino de arte na Educação Básica, 
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com sugestões de atividades pedagógicas que poderão ser ampliadas e aplicadas em sala 

de aula e incentivar os docentes participantes da pesquisa a continuarem buscando o 

conhecimento sobre o ensino de arte. Embora o trabalho seja voltado para o ensino de 

arte, a proposta poderá ser estendida para outras disciplinas, possivelmente, com 

adequações às suas particularidades.  

A metodologia para a elaboração do vídeo consistirá na elaboração de um 

roteiro com as seguintes etapas: desenvolvimento da ideia (escolha do tema); seleção 

dos equipamentos; captação e seleção das imagens e de áudio (fotografia e filmagem); 

abordagens (objetos da abordagem e detalhes da abordagem); elaboração do roteiro 

(sequencia, aspectos visuais, imagens, músicas e efeitos/áudio, equipamentos, 

personagens e duração); escolha do formato de vídeo, edição e produção.  

 

Palavras-chave: Ensino. Arte. Educação básica. Formação de professores. 
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PRINCÍPIOS DA MÍDIA-EDUCAÇÃO EM AULAS DE TEATRO SOBRE A 

EXPRESSÃO CÊNICA DO CORPO 
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gil.gmm@hotmail.com 

Profa. Dra. Ana Paula Salles da Silva (Orientadora – PPGEEB-Cepae/UFG) 

aninhasalless@ufg.br 

 

Introdução 

Quando se fala da linguagem teatral, estamos expressando acerca da 

linguagem humana por excelência, pois é a vida sendo representada. Teatro “[...] é a 

capacidade dos seres humanos, ausentes nos animais, de se observarem a si mesmos em 

ação. Os humanos são capazes de si ver no ato de ver, capazes de pensar suas emoções e 

de se emocionar com seus pensamentos.” (BOAL, 2015, p. 20) 

O corpo é o elemento mais importante nesta linguagem e ele expressa 

signos estéticos quando está disponível para aceitar e canalizar um impulso criativo. 

“Por meio do uso constante de recursos pessoais (dentre os quais se destaca a 

imaginação), é que essa máscara deverá ir surgindo, estabelecendo a ponte com o 

mundo exterior (ligando imagens interiores e produção externa de imagens corporais).” 

(AZEVEDO, 2008, p. 169) Entende-se que a expressão cênica do corpo não se trata 

apenas dos sinais visíveis fisicamente como alteração no tônus muscular e a 

modificação no ritmo natural, mais também, do sensível (emocional).  

http://www.seduc.mt.gov.br/
http://www.seduc.mt.govbr/
mailto:gil.gmm@hotmail.com
mailto:aninhasalless@ufg.br


 

 

159 
 

Desta maneira pensar em técnicas para o desenvolvimento expressivo 

cênico do corpo está relacionado ao autoconhecimento de si como pessoa. “O 

conhecimento das habilidades técnicas necessárias ao desempenho da profissão do ator 

passa por uma vasta rede de exigências técnicas da qual faz parte, de modo intrínseco, 

sua individualidade.” (Idem, p. 208) Atentos a essas colocações parece-nos necessário 

ao ator tomar consciência de sua realidade, pois do mesmo lugar que sua 

individualidade é constituída, elementos e recursos corporais fundamentais ao exercício 

de sua arte, são dados.  

A vida na atual sociedade é permeada pelas Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDICs) transformando as relações interpessoais, a 

construção da identidade e o processo de subjetivação, dando novas formas aos códigos 

de comunicação por meio de uma enorme produção e consumo de imagens-som. Na 

linguagem teatral são transmissões ao vivo ou gravações, integração de artistas em 

locais diferentes, construções performáticas envolvendo audiovídeo, imagens projetadas 

e/ou em possíveis/prováveis construção de habilidades de cunho prático e teórico, em 

processos criativos da cena e dentre outras apropriações. 

Assim, para problematizar a expressão cênica do corpo na formação em 

teatro se faz necessário considerar as imbricações das TDICs na formação humana. 

Belloni (2012, p. 10), afirma que “[...] a escola deve integrar as tecnologias de 

informação e comunicação porque elas já estão presentes e influentes em todas as 

esferas da vida social [...].”  

Mediante tais considerações, pensou-se na articulação entre os estudos sobre 

Mídia-Educação e o trabalho com a expressão cênica do corpo, pois estes estudos já 

apresentam elementos sistematizados acerca das mídias e a formação humana. Mas, 

como a apropriação dos princípios da Mídia-Educação contribui para o 

desenvolvimento da expressão cênica do corpo de estudantes de teatro? Para tanto, tem-

se como objetivo elaborar, desenvolver e analisar uma sequência didática para o 

desenvolvimento da expressão cênica do corpo articulada com os princípios da mídia-

educação para uma turma de formação em interpretação teatral. Assim, pretendemos 

identificar e problematizar as dificuldades e as possibilidades pedagógicas que surgirem 

na articulação com os princípios da mídia-educação em aulas direcionadas ao trabalho 

da expressão cênica do corpo no teatro.  

 

Expressão cênica do corpo e mídia-educação 
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Abordar a expressão cênica do corpo é referir-se à utilização do corpo como 

um objeto estético, uso do corpo como símbolo para expressar, não as intenções 

particulares do ator, mas aquelas do outro (da personagem) a qual assume o lugar. De 

acordo com Azevedo (2008) tudo que vive se expressa, mas nem toda expressão é 

artística. Para a representação há uma fusão de duas intenções de ação ou de dois 

impulsos: os seus próprios e os ficcionais da personagem. É a busca em si mesmo por 

um corpo não habitual, um corpo diferente numa situação diferente. 

 
É preciso que o ator saiba perceber a conexão imediata entre imaginação e 

sensações corporais correspondentes; possa conhecer os lugares onde se 

alojam fisicamente dadas emoções (pela contínua e planejada relação com 

elas em exercícios básicos de interpretação e afinação da sensibilidade) e 
trabalhe com os cinco sentidos a fim de desbloquear a energia dramática 

necessária à produção gestual espontânea (AZEVEDO, 2008, p. 184). 

 

Em relação as expressões do ator, Stanislávski (2014), defendeu que o corpo 

é totalmente depende da alma, por isso seu trabalho consistia numa vivência interior 

(emoções e sensações), que cria a vida do papel, como também o controle sobre a “[...] 

aparelhagem exterior” (física). Ele assegurou que a natureza inteira do ator deveria estar 

envolvida no seu trabalho ao entender que seria pelo contato com a própria vida que o 

ator consegue impulsos para seus atos, para tanto, propunha uma preparação que 

envolvia técnicas psicológicas e físicas. 

Já Grotowski (1992) entendia que o princípio da expressividade se encontra 

dentro de cada ator, necessitando um trabalho para revelá-la, ao invés de cria-la. Para 

esse autor o trabalho corporal do ator consistia em descobrir obstáculos e as resistências 

físicas que impedem a criação. É função do ator realizar uma pesquisa corporal para 

descobrir sua capacidade expressiva para além dos procedimentos habituais do 

cotidiano. 

Boal (2015, p. 20) ao se referir a expressividade vai defender que “[...] todas 

as pessoas agem, não em função das suas características ‘psicológicas’, mas em função 

das suas ‘necessidades sociais’”. Ele acreditava que o aparelho físico e psíquico é ligado 

e que o trabalho deveria melhorar o conhecimento do corpo físico por meio de 

exercícios e para emissão e recepção de mensagens, os jogos tinham um papel 

fundamental à expressão.  

Pode-se compreender que é na vida que estão os recursos e elementos 

fundamentais ao exercício da representação, exigindo em aulas sobre a expressão cênica 
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do corpo um encontro do aluno/ator consigo mesmo, permitindo-o tomar consciência da 

sua realidade que neste momento está atravessada pelas TDICs. 

Porém, Martín-Barbero e Barcelos (2000) alertam que as escolas na 

América Latina não estão dando a devida importância para a “mutação cultural” que 

vem transformando a sensibilidade e os modos de expressão, tratando os novos meios 

como instrumentos e não como possibilidade de novos conhecimentos. Para Goméz 

(2005) os meios de comunicação e informação ainda são vistos somente para distrair, 

divertir e informar, sem atentar que uma espécie de educação está sendo realizada, sem 

exigência de responsabilidade de ninguém.  

No entanto, no campo de estudos da Mídia-Educação há bastante tempo se 

pesquisa para compreender o que e como se aprende (FANTIN, 2011; BELLONI, 

2012). 

[...] os objetivos da educação para as mídias se aproximam e dizem respeito à 

formação de um usuário ativo, crítico e criativo [...] é uma condição de 

educação para a ‘cidadania instrumental e de pertencimento’, para a 

democratização de oportunidades educacionais e para o acesso e produção de 

saber, o que contribui para a redução das desigualdades sociais (FANTIN, 

2011, p. 28). 

 

De acordo com Fantin (2011) são quatro princípios (fios) que compõem a 

mídia-educação: a cultura, a crítica, a criação/criatividade e a cidadania. A cultura está 

relacionada à democratização ao acesso às diversas produções culturais humanas. 

Capacidade de análise, reflexão e avaliação do que é produzido, é a ideia da crítica. No 

que se refere à criação/criatividade, é a competência inventiva de expressão, de 

comunicação e de construção de conhecimentos a partir deste meio. E, a cidadania está 

relacionada à responsabilidade dentro de uma participação consciente em todo âmbito 

social.  

Entende-se que a mídia-educação defende a ideia de educar sobre/para os 

meios, com os meios e através dos meios, criando um espaço de reflexão teórica sobre 

as práticas culturais, numa perspectiva transformadora conectando a cultura, a educação 

e a cidadania. 

 

Metodologia 

Quanto a natureza da pesquisa adotaremos a abordagem qualitativa por ser 

um método que pode ser aplicado quando se pretende conhecer as interpretações dos 

homens a respeito de como vivem, sentem e pensam (relações, representações, crenças, 
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percepções e opiniões). (MINAYO, 2014) Entende-se que esse tipo de abordagem 

trabalha com o universo dos significados que precisam ser interpretados e expostos 

proporcionando a produção de informações aprofundadas e ilustrativas de uma 

realidade.  

Quanto ao procedimento de investigação serão observados alguns dos 

princípios da pesquisa-ação, que admite o envolvimento do pesquisador e dos 

participantes na ação de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1986) 

Escolhe-se a pesquisa-ação por acreditar que possa contribuir para a melhor solução ou 

esclarecimento do problema, fornecer pareceres de ações que potencialmente possam 

trazer novas proposições para o ensino no teatro e ainda suscitar novos questionamentos 

importantes para ampliação dos conhecimentos, percebendo e esclarecendo 

microssituações que seriam de difícil acesso por meio de outros procedimentos. 

A pesquisa será aplicada no Instituto Tecnológico de Goiás em Artes 

Basileu França, na cidade de Goiânia/GO, de formação amadora, profissional e superior 

tecnológico no campo das artes, pertencente à rede de Institutos Tecnológicos do Estado 

de Goiás (ITEGOs), mantida pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Goiás 

(SEDI). A área selecionada é o teatro e o curso que se pretende estudar é em uma turma 

de Formação Inicial e Continuada em Interpretação Teatral (FICIT) para pessoas de 14 

(quatorze) anos acima. O componente curricular será Corpo, Expressão, Ritmo e 

Movimento, com média de 20 (vinte) alunos. 

A coleta dos dados dar-se-á por meio de gravações audiovisuais e 

fotografias realizados pela professora-pesquisadora e, quando houver, os registros feitos 

pelos alunos (fotos, vídeos, desenhos, atividades escritas, etc.). Será usado ainda um 

diário de campo feito a partir de um roteiro de observação, um questionário de inicial e 

uma entrevista semiestruturada ao final da investigação, com registro audiovisual. 

Os dados serão analisados por meio da análise de conteúdo, utilizando-se da 

categorização “[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com critérios previamente definidos” (BARDIN, 1979, p. 117). 

 

Resultados e considerações sobre o produto educacional 

Tem-se a expectativa de que os princípios da mídia-educação possam 

contribuir para o desenvolvimento da expressão cênica do corpo de estudantes de teatro 

por meio de uma experiência participativa, crítica e criativa, possibilitando-os 
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compreenderem os meios e as organizações humanas que constituem os corpos: a si 

mesmo e uma possível personagem. 

O produto educacional, como parte do fechamento da pesquisa, consiste na 

proposta de produção de um vídeo artístico pedagógico. Esse vídeo será guiado por um 

roteiro artístico de maneira a construir uma narrativa pela palavra, pela imagem e pelo 

som acerca das vivências realizadas com e pelos estudantes orientadas pela sequência 

pedagógica. Pretende-se ressaltar os conhecimentos de maneira poética, trabalhando 

com os materiais produzidos com e pelos estudantes para contribuir com a produção do 

pensamento, evitando o fechamento do significado, como um processo que remete a um 

campo de possibilidades. 

 

Palavras-chave: Mídia-educação. Expressão cênica do corpo. Ensino-aprendizagem.  
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Introdução 

Esse projeto pretende investigar de que maneira a disciplina da Didática da 

História Contribui para a construção de uma consciência histórica acerca da Ditadura 

Militar, partindo do conhecimento prévio de estudantes que cursarão os 7, 8 e 9 anos na 

escola Estadual Gracinda de Lourdes, no ano de 2021. 

Partimos, então, para o questionamento sobre que tipo de conhecimento esse 

sujeito escolar traz sobre a Ditadura Militar no Brasil: a quais informações ele tem 

acesso? Quais as relações que ele estabelece com o passado ditatorial e o seu cotidiano 

no presente? Deve-se estabelecer uma análise da relação desses sujeitos com a 

disciplina História e com os conteúdos estudados anteriormente em outras séries, de 

forma a se compreender como os conhecimentos são transmitidos e apresentados por 

professores ao longo da história escolar do estudante, em suas interrelações. 

Assim, discutir essa temática em sala de aula é um desafio, pois, além da 

dificuldade conceitual na produção historiográfica, a temática se remete a um período 

do nosso passado recente que foi silenciado em grande medida.  

O ensino da história, assim, deve vir atravessado por responsabilidade social 

perante aos estudantes. O professor deve se comprometer com o passado a ser 

apresentado e se preparar com pesquisas e estudos, conhecendo a base do que se propõe 

a ensinar, de forma a ter clareza do que e de como ensinar.  

No processo de construção de conhecimento, não se deve perder de vista o 

objetivo de formação emancipatória. O sujeito orientado no tempo possui a capacidade 

de autonomia no que se refere à prática social e ao exercício do pensamento, elementos 

necessários à prática educativa emancipatória.  
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Portanto, esse projeto parte da perspectiva da construção do conhecimento 

histórico sobre a Ditadura Militar a partir da autonomia do aluno. É pela perspectiva da 

criação de narrativas que a implantação desse projeto de pesquisa visa, também, criar, 

na escola, uma dinâmica de produção audiovisual de curtas-metragens de baixo 

orçamento, fazendo com que a aprendizagem histórica seja beneficiada com a utilização 

de instrumentos audiovisuais na sala de aula. 

 

Objeto de investigação 

Analisar como a disciplina Didática da História contribui para construção de 

uma consciência histórica nos estudantes do 9º ano de uma escola pública de Goiânia, 

acerca da Ditadura Militar no ano de 2019-2020. 

Objetivos 

 Apresentar o estudo da Ditadura Militar no Brasil a partir do desenvolvimento da 

consciência histórica dos estudantes. 

 Investigar o conhecimento prévio dos estudantes acerca da Ditadura Militar no 

Brasil; 

 Analisar filmes e documentos da época, palestras, debates, oficinas temáticas, 

ampliando o conhecimento dos estudantes sobre a Ditadura Militar no Brasil; 

 Construir narrativas históricas centralizadas na produção de vídeos de curta-

metragem de baixo orçamento, realizados pelos estudantes e publicitados em uma 

mostra de vídeos na escola. 

 

Fundamentação Teórica 

Os estudantes chegam à escola e, ao se relacionarem, possuem sua própria 

identidade e trazem referências para a sala de aula, sendo esse sujeito escolar um sujeito 

multifacetado pelas experiências de seu próprio cotidiano. Essa percepção permite 

perceber esse sujeito de forma menos ingênua e ideal, em busca de maior proximidade 

com a realidade. Em seu estudo sobre o universo escolar, Edwards (1997, p. 13) afirma: 

“tento construir o sujeito educativo no que ele é e não no que deve ser; é necessário 

esclarecer que não pretendo ir ao encontro do sujeito real, pois considero tal coisa 

impossível”. 

Os estudos sobre o Golpe de 1964 e o regime militar eram divididos em dois 

momentos: uma primeira fase inspirada pela vertente norte-americana da Ciência 
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Política, em que muitos estudiosos buscavam explicar, em termos nominalistas, as 

crises militares no Brasil e uma segunda fase memorialística – a primeira tentativa de 

construção de uma narrativa histórica sobre o período, de acordo com Fico (2004). 

O estudo histórico sobre o período da Ditadura Militar é recente, o que 

dificulta ainda mais uma abordagem mais abrangente em sala de aula. Na medida em 

que os historiadores tiveram acesso a arquivos e depoimentos que, antes, eram sigilosos, 

surgem na pesquisa histórica, as análises marxistas ou a valorização do papel dos 

militares. Entretanto esse movimento ainda se mostra incipiente já que todo 

conhecimento produzido sobre o período histórico da Ditadura Militar ainda não se 

aplica ao estudo escolar, segundo Fico (2004). 

Aprender história significa contar a História, isto é, significa narrar o 

passado a partir da vida no presente (RUSSEN, 2010). O principal objetivo na Didática 

da História é elaborar uma orientação relacionada com a construção da identidade de 

cada um e, também, organizar a própria atuação nas lutas coletivas no presente. Para 

que isso se efetive, além de valorizar o conhecimento prévio do estudante, deve-se, 

sobretudo, estabelecer um conhecimento significativo para esse estudante relacionando-

o com suas vivências e, gradualmente, desenvolver ideias mais aprofundadas acerca do 

conhecimento histórico.  

Rüsen (2010, p. 140) afirma que “consciência histórica é uma categoria 

geral que não apenas tem relação com o aprendizado e o ensino de história, mas cobre 

todas as formas de pensamento histórico, através dela se experiência o passado e se o 

interpreta como história”. O principal objeto da Didática da História é, portanto, a 

investigação da aprendizagem histórica, porém não se limita a ela sendo a consciência 

histórica uma categoria geral de como o sujeito experiência o passado e o interpreta 

como história. 

 

Metodologia 

A pesquisa na escola irá destacar a dimensão social da vida cotidiana, 

voltada para as relações entre a vida comum dos homens comuns e os movimentos da 

história (PATTO 1999). Essa pesquisa também irá partir na perspectiva do estudante 

como sujeito, individuo da vida cotidiana. Na rotina escolar e em sala de aula busca-se 

resgatar a complexidade desse sujeito expressivo em diversas dimensões, sendo este um 

sujeito social, linguístico, de classe, portador de uma ideologia entre outros aspectos 

(EDWARDS, 1993). 
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Sendo a escola um local em que em muito se desenvolve a noção tecnicista 

das relações sociais na sociedade contemporânea, segundo PATTO, a pesquisa na 

escola deve levar em consideração essa construção histórica e, sobretudo criticá-la 

frente à busca de uma realidade crítica da educação pública. Sendo essa metodologia 

caracterizada em linhas gerais como a descrição de uma cultura – escola, ou turma de 

uma escola –, e a tarefa do investigador, compreender a maneira de viver desses 

sujeitos, mas do seu ponto de vista. Esse procedimento metodológico pressupõe uma 

correspondência entre teoria, método e procedimento, explicitando como se define a 

relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento (EDWARDS, 1997).  

A constituição de um quadro teórico, conceitual será permeada pela prática 

cotidiana, sendo necessária sua constante atualização e aprofundamento teórico e 

prático para ressignificar as complexas situações que surgiram durante a pesquisa e seu 

desenvolvimento. O ponto de partida será na experiência do educando e no seu 

movimento e processo de constituição de um indivíduo autônomo. O recorte será 

definido a partir dos sujeitos da educação, o modo como desenvolvem a consciência 

histórica nos espaços da escola. Será analisada a relação entre o espaço escolar, o 

conhecimento e os estudantes. 

A Ditadura Militar no Brasil será o recorte temático dessa proposta de 

pesquisa, a ser desenvolvida na escola, localizada na região central da cidade de 

Goiânia, com alunos dos 7, 8 e 9 anos do ensino fundamental II, sendo três turmas, com 

cerca de 30 alunos cada.  

Inicialmente, será realizada uma roda de conversa, com o objetivo de 

medição da consciência histórica, para identificar o conhecimento prévio dos estudantes 

sobre a Ditadura Militar. Em complementação a essa atividade, será solicitada a 

produção de uma imagem autoral – fotografia, desenho, ou charge – sobre a Ditadura 

Militar, buscando uma aproximação do estudante com a linguagem imagética. 

Durante os quatro encontros mensais, filmes serão exibidos e discutidos 

conforme as discussões e temáticas trazidas pelos grupos de pesquisa a serem formados. 

A expectativa é que se formem quatro grupos de pesquisa por turma. A seleção dos 

materiais dependerá do interesse de cada grupo. 

Serão realizadas oficinas de formação em roteiro e edição. As atividades 

serão desenvolvidas em espaços da escola e fora da sala de aula, sempre de forma 

dialogada e participativa. Os diálogos, produções e debates serão, na medida do 

possível, filmados e relatados. Todo o material produzido e gravado pelos estudantes 
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poderá ser utilizado nos vídeos finais de cada grupo de pesquisa, que serão apresentados 

à comunidade escolar por meio de uma mostra de vídeos. 

 

Considerações sobre o produto educacional 

A partir da investigação sobre o desenvolvimento da consciência histórica 

dos estudantes sobre a Ditadura Militar brasileira, será possível construir narrativas 

audiovisuais, evidenciadas por produções dos próprios educandos. A realização de 

vídeos passa a ser um instrumento pedagógico e se torna central para esse projeto de 

pesquisa, que pretende desenvolver, a partir da crítica, a competência narrativa dos 

estudantes sobre a história brasileira.  

Nesse sentido, a escola precisa elaborar novas frentes de conhecimento e de 

ligação entre o jovem, o mundo e a própria escola. Os estudantes buscam, cada vez 

mais, participar, intervir e criar conhecimentos nos espaços educativos e a tecnologia 

pode propiciar essa mudança no ambiente escolar. A produção de vídeos fornece a 

oportunidade para que esses sujeitos construam, de forma autônoma, uma narrativa 

histórica. O objetivo final é disponibilizar uma sequência didática de toda construção 

desses conhecimentos sobre o período da ditadura, para que professores interessados 

por essa proposta a utilizem em sala de aula. 
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Introdução 

O mês de Setembro de 1987 ficou marcado na história da cidade de Goiânia 

com o trágico acidente com um elemento radioativo que foi descartado de maneira 

irresponsável, sem a devida fiscalização dos órgãos competentes, e acabou sendo 

encontrado por pessoas simples que viram no Césio-137 uma preciosidade que tinha um 

magnífico brilho azul quando exposto em ambiente escuro. 

Helou (1995) descreve como a história do acidente, desde o início da 

mobilização para resolver o problema, é repleta de incertezas, até mesmo dos 

profissionais que trabalharam durante o acidente e não tinham o menor preparo para 

lidar com a abrangência de um evento de tamanha magnitude. Relata também a omissão 

de informações do poder público para a população. Essa falta de informação causou um 

pânico exacerbado na população, e também discriminação para a população goianiense 

e de Goiás, posteriormente essa discriminação ficou praticamente isolada na cidade de 

Abadia de Goiás, conhecida entre outros termos pejorativos como a “cidade radioativa”. 

Esse evento está no alicerce da cidade de Abadia de Goiás. A cidade 

praticamente surgiu em função do Césio-137, sua emancipação política foi 

impulsionada pela criação do Parque Estadual Telma Ortegal e a necessidade legislativa 

do depósito definitivo dos rejeitos radioativos do acidente. Uma professora de português 

relatou que participou dos protestos contra a vinda dos rejeitos pra cidade e que 

estudava no colégio na época, ela relatou que em alguns dias eram monitorados por 

funcionários da CNEN pra medir a radiação dos alunos. 
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Diretamente ligados a estes eventos estão os alunos do Colégio Estadual 

Manoel Libânio da Silva. A unidade escolar é localizada bem próxima da entrada 

principal da cidade e cerca de dois quilômetros do Parque Estadual Telma Ortegal 

(PETO), local que serve de depósito e monitoramento dos rejeitos radioativos do 

acidente com o Césio-137. Os alunos participaram de uma pesquisa sobre o Césio-137, 

com o objetivo de analisar as informações que eles dispõem sobre o assunto, sua 

influência no município de Abadia de Goiás e em suas vidas. 

 

Objetivos 

A pesquisa buscou investigar como os alunos do Colégio Estadual Manoel 

Libânio da Silva percebem o Césio-137 em seu cotidiano; analisar o que estes alunos 

conhecem a respeito do assunto, seu nível de informação e compreensão a respeito da 

radioatividade e do evento histórico que marcou as cidades de Goiânia e Abadia de 

Goiás, bem como a região metropolitana e o Estado de Goiás. 

 

Metodologia 

Em novembro de 2019 foram realizadas entrevistas com os alunos nos três 

turnos ofertados pela unidade escolar. A pesquisa buscou investigar a percepção dos 

alunos em relação ao acidente, os conhecimentos sobre o assunto, as inquietações 

provenientes de morar na “cidade do Césio”; as memórias familiares que guardam, o 

medo ou “ameaça” presente no imaginário popular e uma certa discriminação que 

acabam sofrendo. 

A escola tem por volta de mil alunos matriculados nos três turnos, foi 

possível realizar a entrevista com pouco mais de 700 alunos, devido a grande evasão 

escolar da unidade e também devido a quantidade de alunos que faltaram em alguns dias 

em decorrência do transporte escolar que algumas vezes não traz os alunos para a 

escola, e também devido ao número de alunos que faltam bastante, principalmente os 

que vêm de Goiânia ou Guapó. Ao todo foram colhidas 342 entrevistas dos alunos do 

ensino médio (matutino e vespertino) 142 do EJA (noturno) e 253 do ensino 

fundamental (vespertino). 

Por meio de cinco questões foram coletadas essas informações para uma 

análise. Buscou-se fazer uma entrevista em que os alunos pudessem responder sem 

interferência do entrevistador, dos professores e dos colegas de sala, para que pudesse 

ser expressada apenas sua opinião pessoal. Em algumas salas tive a oportunidade de 
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esclarecer algumas dúvidas, de acordo com a disponibilidade de tempo que o professor 

ofertava e o que os alunos perguntavam. 

A primeira questão investigava o tempo em que os alunos moravam na 

cidade, de onde vieram e também sobre alunos que não moram em Abadia de Goiás. A 

segunda questão perguntava o que os alunos sabiam sobre o Césio-137 e o acidente 

radioativo. A terceira pergunta era relacionada ao PETO, se o aluno já visitou o local e 

quais as impressões e experiências que vivenciou na visita. A quarta pergunta era se o 

aluno já teve ou ainda tem, receio, medo ou angústia em relação a estar próximo do 

depósito do lixo radioativo resultante do acidente com o Césio-137. A última questão 

perguntava se o aluno já sofreu alguma discriminação por ser morador de Abadia de 

Goiás ou estudar na cidade. 

 

Resultados e discussões 

Ao observar as respostas foi verificado que a maior parte dos alunos não 

nasceu em Abadia de Goiás, muitos moram a pouco tempo, grande parte vieram de 

outros estados, principalmente da região Norte e Nordeste. Alguns alunos moram em 

Goiânia e Guapó e vieram estudar na cidade por falta de vagas em seu bairro. Muitos 

alunos também moram em bairros rurais de Abadia de Goiás (alguns alunos não 

explicitaram se moravam na área rural de Abadia de Goiás, Goiânia ou Guapó), também 

em bairros novos que surgiram no município ou na Vila Socorro (localizada na divisa 

entre Abadia de Goiás e Goiânia). 

A maioria apresentou dados imprecisos sobre o Césio-137, denominando-o 

como pó ou pedra de cor azul, verde ou branco (estes últimos em menor número), 

chamavam de pedra radioativa, pó tóxico, pedra incandescente, mas não tinha precisão 

sobre o que é radioatividade; datas, lugares, elemento (máquina hospitalar, máquina de 

exames, máquina de raio x), quantidade de mortes e contaminações (alguns bem 

exagerados dizendo que foram milhares e até milhões), alguns até chegaram a confundir 

as cidades em que ocorreram o acidente. É interessante observar a imprecisão dos fatos 

narrados, a mistura de informações e eventos, datas, locais, pessoas. É interessante 

como um fato tão importante sobre a história das cidades de Goiânia e Abadia de Goiás 

se veja em total desconhecimento pela maioria das pessoas. 

Muitos descreveram no questionário, narrativas fantasiosas como esta de um 

aluno do terceiro ano: “Foi um acidente que aconteceu na década de 80 em Abadia e o 
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lixo foi depositado no lixão da cidade, acabou exilando a cidade pela grande radiação 

dos raios-x presentes no lixo radioativo de uma pedra de Urânio.” 

Pude observar uma certa incerteza nas respostas, muitos respondiam frases 

como “acho que não”, “mais ou menos.” Muitos responderam poucas linhas e alguns 

deixaram respostas em branco. Entretanto, uma quantidade pequena de alunos 

conseguiu passar informações bem precisas sobre o acidente. 

Houve uma certa confusão (ou os alunos em sua maioria não soube 

explicar) de como ocorreu o acidente, e também sobre como o césio foi liberado 

(poucos alunos explicaram esses fatos de alguma forma nos questionários). Alguns 

alunos não responderam quase nada do questionário, principalmente porque muitos não 

tinham nenhuma informação sobre o acidente. Alguns alunos disseram que buscaram 

informações a respeito do Césio-137 após ouvir de amigos e familiares que iriam morar 

ou estudar na “cidade do Césio”. 

Os alunos que moram na cidade a pouco tempo, ou que moram em outras 

cidades e estudam a pouco tempo na escola, e os mais novos do Ensino Fundamental, 

em grande maioria demonstraram total desconhecimento do fato. Mesmo entre os 

alunos que nasceram na cidade de Abadia de Goiás, ou que moram a bastante tempo na 

cidade, a maioria descreveu respostas bem vagas e imprecisas a respeito do Césio-137, 

chegando a encontrar respostas de alunos que vivem na cidade há muitos anos e 

afirmaram não saber do que se trata o Césio-137 ou que não sabiam que estava 

enterrado em Abadia de Goiás. 

A maior porcentagem dos alunos disseram que nunca visitaram o Parque 

Estadual Telma Ortegal, mesmo estudando a pouco mais de um quilômetro do parque. 

Observando os comentários dos alunos durante a entrevista e ao ler as respostas, pude 

perceber que a experiência da visita ao PETO não foi muito significativa para muitos. 

Por vezes os professores lembravam aos alunos que “o parque é onde tem aqueles 

morros que vocês visitaram ano passado.” 

Nas respostam predominam a negativa sobre o medo ou receio em relação 

ao Césio 137, embora alguns alunos disseram que se sentiram assustados quando 

souberam o que havia enterrado na cidade, porém o cotidiano fez com que logo 

esquecessem e não se importassem mais com o fato. Os que disseram sentir algum 

medo ou receio, está relacionado principalmente a mitos populares sobre o fato como o 

vazamento e contaminação do solo, água e ar; medo de um possível terremoto abalar as 
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estruturas do depósito dos rejeitos radioativos, ou até mesmo medo de em uma possível 

guerra ou conflito envolvendo o Brasil, o local ser bombardeado. 

Pereira (2005) relata que os moradores sentiam receio e viam o local de 

depósito como um risco para a população. Podemos compreender que muitas das 

“lendas” da cidade vieram dessa falta de esclarecimento da população e de respeito dos 

governantes com os moradores da cidade, que não compreendiam o que se tratava o 

Césio-137 ou a radiação, abrindo espaço para mitos e falácias que continuam 

dominando o imaginário popular. 

Grande parte dos que disseram não sofrer nenhum tipo de discriminação em 

decorrência do Césio 137, moram na cidade a pouco tempo; da mesma forma os alunos 

que não moram em Abadia de Goiás, a maioria também afirmou não sofrer nenhum tipo 

de discriminação, embora alguns relataram ter sofrido alguma zoação de amigos. A 

maioria dos que afirmam já ter sofrido algum tipo de discriminação ou zoação, são os 

alunos mais velhos, ou que moram a mais tempo na cidade. Podemos inferir que há um 

esquecimento progressivo do acidente, e a tendência é que cada vez menos pessoas se 

recordem do ocorrido. 

Conforme relata Gabeira (1987), o estado de Goiás sofreu bastante 

discriminação, principalmente nos primeiros meses que sucederam ao acidente. 

Tivemos exportações canceladas, carros depredados em outras cidades, cidadãos 

impedidos de embarcar em aviões, dentre outros fatos. Embora o tempo se encarregou 

de dissipar a memória da maioria das pessoas, a cidade de Abadia de Goiás ainda sofre 

bastante o estigma de ser a “cidade do Césio”. 

Em UFG (1988) livreto desenvolvido com alunos do Colégio de Aplicação 

da UFG em 1988, um ano após o acidente, são narrados diversos medos da população e 

o grande preconceito e discriminação que vivenciaram na época do acidente: “Só para 

nos humilhar escrevem nas primeiras páginas dos jornais: Goiânia nunca mais, 

Chernogoy, Goianobyl, fazendo comparações com o acidente atômico que aconteceu 

em Chernobyl.” (UFG, 1988, p. 35). Podemos observar que esses termos desapareceram 

para os goianienses, e os abadienses hoje é que são chamados de “loucos de Césio”, 

conforme escrito por um aluno. 

 

Considerações finais 

Vasconcelos (2019) relata em sua dissertação de mestrado que desde o 

início do acidente houve por parte do poder público uma tentativa de silenciamento a 
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respeito da gravidade e da abrangência que a tragédia com o Césio 137 trouxe para a 

vida da população de Goiânia. Esse silenciamento segue após os 30 anos do acidente, 

quando observamos o desconhecimento sobre o assunto por grande parte dos alunos do 

Colégio Estadual Manoel Libânio da Silva. 

Segundo Paulo Freire, “Ser professor e não lutar é uma contradição 

pedagógica.” E se tratando da realidade dos alunos do Colégio Estadual Manoel Libânio 

da Silva, foram constatadas diversas formas de opressão relacionadas a morar na 

“cidade do Césio”, seja pela discriminação que é cotidiana e histórica da cidade de 

Abadia de Goiás, ou mesmo pela falta de informação, que gera uma certa angústia, 

desconfiança e receio, como foram relatados em muitos questionários. 
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Introdução 

Pensar num currículo para bebês, requer pensar no espaço em que o mesmo 

deverá se materializar com toda a infraestrutura necessária para que este currículo 

favoreça ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças de forma plena. A 

inquietação sobre este objeto de pesquisa me persegue desde que assumi pela primeira 

vez um agrupamento de bebês como professora numa instituição de Educação Infantil 

do município de Goiânia e com a implementação da BNCC, e a nova reestruturação do 

currículo a partir dela para o município de Goiânia, instigou ainda mais a necessidade 

de uma pesquisa voltada para esta temática. 

Acreditando que o direito à Educação de qualidade deve ser assegurado a 

todas as crianças desde o seu nascimento, importa aqui defender uma instituição 

educativa com uma infraestrutura adequada que favoreça o seu crescimento e 

desenvolvimento. Pois [...] 

 

Quando a criança começa a frequentar a creche, ela dever ter a oportunidade 

de conviver com um grupo de crianças para brincar, interagir e conversar em 
um espaço social de aceitação e confiança, ou seja, um espaço social criado 

especialmente para acolhe-la (FOCHI, 2015, p. 12). 

 

Observando a realidade de nossas instituições de educação infantil é 

possível constatar que nem todos esses espaços de educação infantil contam com essa 

infraestrutura adequada e que os dados estatísticos demonstram que o atendimento em 

creches é oferecido em menor quantidade de instituições do que a pré-escola. 

Questiona se então, como é possível materializar-se o currículo proposto 

para os bebês na BNCC e no Documento Curricular para a Educação Infantil do 

município de Goiânia mediante a nossa realidade? E o que a infraestrutura tem a ver 

com a educação preconizada no currículo pós BNCC? 

Segundo Fochi (2015) a creche deve ser um espaço social criado 

especialmente para acolher as crianças. Devemos considerar, portanto, que o espaço se 

configura para a Educação Infantil como “um elemento curricular, de forte potencial 

educativo e protagonista no que tange a prática pedagógica e o desenvolvimento da 

criança.” (COCITO E MARIN, 2017, p. 306). E quando se trata da educação dos bebês 

a infraestrutura ofertada deve estar condizente com as suas especificidades e 
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necessidades e como facilitador de descobertas e aprendizagens, para que os bebês 

possam desenvolver-se, tornarem se sujeitos e protagonistas do processo educativo. 

 

Nesse sentido, o cotidiano da creche pode ser para os bebês a possibilidade 

de que o novo se constitua a partir da relação com o outro, aspecto 

determinante no processo de tornar-se humano. Contudo, a centralidade das 

ações com base na perspectiva adulta e a excessiva preocupação da formação 

com uma perspectiva escolar, muitas vezes tornam esse contexto distante dos 

modos de ser e estar no mundo dos bebês. Portanto, faz-se necessário revelar 

quem são os bebês, reconhecendo-os na sua inteireza como seres humanos 

que, apesar da pouca idade, têm interesses e pontos de vista, interagem, 

comunicam-se e atuam no e sobre o mundo (COUTINHO, 2017, p. 108). 

 

Ao conhecer mais acerca dos bebês e de como eles constituem-se humanos, 

por meio da educação, devemos garantir um espaço que de fato possibilite este encontro 

do novo como preconizado por Coutinho (2017, p. 108). Assim sendo, pretendemos 

com este estudo analisar criticamente o currículo que está sendo proposto para os bebês 

a partir da BNCC e como o mesmo se materializará na infraestrutura das instituições de 

educação infantil no município de Goiânia. 

 

Objetivos 

Reafirmar e defender uma Educação Infantil de qualidade por meio da 

garantia de um espaço educativo com infraestrutura adequada que atenda as 

especificidades das crianças nesta faixa etária entre 0 e 1 ano e 6 meses. 

Investigar em determinadas instituições de Educação Infantil se a 

infraestrutura favorece as condições para que se materialize o currículo proposto pela 

BNCC e Documento Curricular da Educação Infantil da SME de Goiânia para os bebês. 

Propor ideias inovadoras, criativas para a infraestrutura da creche de modo a 

contribuir para a melhoria da qualidade da educação dos bebês por meio deste estudo.  

 

Fundamentação teórica 

A investigação da temática terá como base teórica e conceitual o 

materialismo histórico dialético, pois o mesmo proporciona segundo Barbosa “uma 

análise qualitativa e multifacetada sobre os processos educacionais e suas relações com 

os diferentes lugares da infância histórica e culturalmente constituídos.” (BARBOSA, 

2006, p. 285). 

De acordo com Gil, 2008, 
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Quando, pois, um pesquisador adota o quadro de referência do materialismo 
histórico, passa a enfatizar a dimensão histórica dos processos sociais. A 

partir da identificação do modo de produção em determinada sociedade e de 

sua relação com as superestruturas (políticas, jurídicas etc.) é que ele procede 

à interpretação dos fenômenos observados (GIL, 2008, p. 22). 

 

Desta forma, a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e documental, 

bem como a pesquisa de campo serão os percursos utilizados para se estabelecer um 

diálogo entre a teoria e o objeto de pesquisa. Para fundamentar esta pesquisa serão 

evidenciados alguns autores que percorrem esta mesma linha de pesquisa. Estudiosos 

preocupados com a infância, as crianças pequenas, sua aprendizagem, sua história de 

vida. 

Dentre os estudiosos, parceiros de investigação do problema podemos 

encontrar Maria Carmem Silveira Barbosa, cuja pesquisa traz discussões e reflexões 

específicas sobre o objeto de estudo, bem como sobre a questão do espaço “[...] tendo 

como base a concepção de que a noção do espaço é construída sócio historicamente e é 

constituída e constituidora dos seres humanos.” (BARBOSA,2000, p. 137). 

Buscamos também a fala de Ivone Garcia Barbosa que aborda em seu 

trabalho muitos aspectos importantes sobre a Educação Infantil e a teoria Sócio 

histórico cultural, nos falando inclusive da pesquisa com Educação Infantil, bem como 

faz uma análise crítica sobre a implementação da BNCC. Traremos também a 

abordagem teórica de diversos outros estudiosos da educação infantil, das infâncias e da 

criança que nos abrem e ampliam o repertório para a discussão da temática aqui 

proposta.  

Articulado a esta pesquisa teórica, será feita a análise e discussão acerca da 

materialização do currículo mediante a infraestrutura pautando-se também na 

observância e reflexão crítica acerca do que os documentos oficiais preconizam acerca 

do objeto de pesquisa, dentre eles a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), LDBN 

(Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional), PNE (Plano Nacional de Educação), 

DCNEI (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil), a Constituição 

Federal, Referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, parâmetros de 

qualidade para a educação infantil, entre outros.  

 

Metodologia 

O percurso metodológico para que possamos ampliar os conhecimentos e 

colaborar com a construção de um pensamento crítico acerca da infraestrutura da 
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Educação Infantil no município de Goiânia e materialização do currículo se pautará pelo 

materialismo histórico dialético, pois segundo GIL (2008):  

 

A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da 

realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos 

quando considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, 
econômicas culturais etc. (GIL, 2008, p. 14). 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento deste 

estudo baseiam-se na pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, documental e 

pesquisa de campo, pois como afirmam Silveira e Córdova (2009), “A pesquisa 

qualitativa preocupa-se, [...], com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais”. 

 

Resultados 

O estudo encontra-se em processo de construção, onde primeiramente, 

buscamos dar ênfase aos aspectos teóricos com o levantamento bibliográfico que ainda 

está em curso na busca de teses e dissertações acerca da temática, dialogando com os 

autores, bem como construir o entendimento sobre as transformações legislativas, 

sobretudo da BNCC e do Documento Curricular para a Educação Infantil no município 

de Goiânia. Para além da pesquisa bibliográfica e documental pretendemos visitar e 

conhecer pelo menos três instituições de Educação Infantil que atendam aos bebes, 

sendo que estas três instituições deverão ser de realidades diversas com relação a sua 

estrutura e condição para que possamos observar na prática como se dá o processo de 

educação das crianças mediante a esta realidade. Esperamos que, com este estudo, os 

profissionais da Educação Infantil que lidam com a educação dos bebês, possam 

ampliar também seus conhecimentos acerca do currículo para o município de Goiânia 

proposto pós BNCC, bem como lutar para a melhoria da sua condição de trabalho 

pautado numa infraestrutura que assegure a qualidade da educação ofertada nas 

instituições de Educação Infantil que atendam as crianças nessa faixa etária. 

 

Considerações sobre o produto educacional (fruto da pesquisa científica) 

O produto educacional aqui proposto pretende promover situações de 

discussão e reflexão acerca da infraestrutura da escola que se tem e da escola 

considerada ideal para os bebês na fase inicial da Educação Infantil, primeira etapa da 
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Educação básica de acordo com os critérios estabelecidos na lei.  

Baseando-se em estudos de textos científicos e documentos oficiais como 

textos do PNE (Plano Nacional de Educação), Artigos da Constituição Federal, Artigos 

da LDBN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), documentos oficiais sobre 

estruturação das instituições de Educação Infantil, reportagens, documentários, 

visitações e observação de determinadas instituições de Educação Infantil do município 

de Goiânia que atendam bebês. O produto educacional poderá ser aplicado, 

preferencialmente com os professores e comunidade escolar envolvidos neste processo.  

A partir do estudo e construção desse conhecimento, propor a criação de um 

e-book utilizando-se os diversos recursos midiáticos para apresentar a toda a 

comunidade por meio das objeto de estudo, propondo ideias inovadoras e criativas para 

a consolidação de um espaço educativo com a infraestrutura ideal para a materialização 

do currículo proposto aos bebês. 

 

Palavras-chave: Espaço escolar. Base Nacional Curricular Comum. Educação infantil. 
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Introdução 

As transformações sociais, culturais e econômicas ocorridas ao longo da 

história moldam o modo de ser, de viver e de pensar dos seres humanos. A interpretação 

dessas transformações tem complexidade histórica, política e filosófica. Ao longo do 

tempo, essas transformações foram sendo sistematizadas e organizadas em teorias, ou 

melhor, em tendências. 

No campo da educação esse processo de sistematização foi organizado por 

tendências. As tendências pedagógicas (ou teorias educativas) são colocadas de forma 

etapista para auxiliar, a cada momento histórico, a análise do papel do professor, do 

papel do estudante, da função da escola, da existência ou não da escola, da organização 

dos entes, do conteúdo, da forma e em como todos esses fatores se concretizarão na 

prática da dinâmica social. Ou seja, cada uma das tendências pedagógicas têm, em sua 

concretude, o conjunto de posicionamentos políticos, filosóficos, sociais e educacionais 

da prática educativa. 

Nesse sentido, a definição e a escolha de uma ou de outra tendência 

pedagógica reverbera na organização (ou não) de como serão tratados os conhecimentos 

acumulados ao longo da história da humanidade. Reverbera, também, em como será a 

relação do professor com o estudante, se existirá professor, se existirá estudante. 
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Ao categorizar as tendências pedagógicas em Teorias Não-Críticas e em 

Teorias Crítico-Reprodutivistas, apontando a proposta contra-hegemônica da Pedagogia 

Histórico-Crítica, Saviani (2007) esclarece a gênese, o momento histórico, os interesses 

econômicos e sociais impressos em cada vertente teórica. 

No estudo recente sobre a formação dos professores no Brasil (UNESCO, 

2019) observa-se que a formação superior para licenciaturas tem se pautado numa cisão 

dual: graduações para formação de bacharéis são complementadas para atuação na 

licenciatura. Essa formação é denominada 3+1, três anos são dedicados aos conteúdos 

específicos e um ano para os conhecimentos para a docência. 

Shiroma (2017. p. 32) esclarece que esse modelo de formação superior se 

enraizou nas instituições e separou os conhecimentos específicos dos conhecimentos 

para a docência. Do outro lado, após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 

9.394/96, pedagogos, na denominada licenciatura plena, tiveram seu currículo ampliado 

e generalizado para atuações em múltiplas funções, na escola e fora dela, com mais 

aprofundamento nos conhecimentos para a docência. 

O problema dessa pesquisa surge ao identificar que os livros de formação 

para professores na área da geografia escolar recaem em uma mistura de tendências 

pedagógicas e vertentes de atuação em sala de aula. Ou seja, reafirmam as lacunas na 

formação inicial e cooperam na continuidade dessa fragilidade. Esse problema já foi 

denominado de forma generalista pelo professor Frigotto (Ciavatta, 2012. p. 15), 

caracterizado por um “ecletismo teórico-metodológico” e por Lefebvre (Ciavatta, 2012. 

p. 15) como “sopa metodológica”. 

Essa pesquisa é relevante na medida em que entende-se como esse problema 

acarreta prejuízos e desentendimentos na formação continuada de professores que 

buscam leituras no ramo da geografia escolar além da importância de pontuações mais 

claras sobre as reais intenções por detrás da escolha teórica de cada autor ou autora, ao 

propor uma metodologia de ensino, tanto na geografia como em qualquer área do 

conhecimento. 

O objetivo geral é clarear as tendências pedagógicas do campo de estudos 

da geografia escolar pelos maiores nomes de pesquisadores nacionais para então: 

analisar as tendências pedagógicas por eles escolhida; elencar autores que escolheram 

tendências contra-hegemônicas; pautar uma proposta de ensino para a valorização do 

acesso aos conteúdos historicamente acumulados. 
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O objeto de investigação se baseia na leitura analítica dos livros de 

geografia para formação de professores dos autores de maior capilaridade nacional. Se 

investigará junto aos professores, via entrevista, como vem sendo realizado o ensino de 

geografia no ensino fundamental I em uma escola do Distrito Federal. 

Pretende-se ainda aplicar sequência didática na perspectiva histórico-crítica 

associando-a à teoria da atividade para o ensino de geografia no Ensino Fundamental I, 

com turmas de 1° ao 5° ano. Desta aplicação será gerado o produto educacional. A 

proposta é organizar um atlas com as produções desenvolvidas nessas aulas. 

Essa análise utiliza-se das leituras de Saviani (2007; 2008), Duarte (2016), 

Vigotski (2001), Leontiev (2017), leituras do ensino de geografia como Cavalcanti 

(2008), Callai (2002), Santos (2000) e da Coleção Docência em Geografia (2019). Além 

dessas, também leituras do campo da educação marxista, educação desenvolvimental e 

da teoria da atividade. 

 

Metodologia 

Essa pesquisa, ainda em andamento, utiliza-se de uma articulação entre em 

três metodologias. A primeira delas é a pesquisa bibliográfica, a segunda é de entrevista 

semi-estruturada e a terceira é de análise documental. 

A primeira se propõe a analisar as vertentes teóricas e categorizar os autores 

de formação continuada do ensino de geografia escolar. Essa etapa de análise será à luz 

das referências da didática e da pedagogia no Brasil, considerando as categorias de 

Saviani e de Duarte, já padronizadas e instituídas na academia. A análise perpassa por 

bibliografia da área da didática e da geografia escolar. 

A segunda metodologia a ser utilizada é a aplicação de entrevista semi-

estruturada com professores atuantes no ensino fundamental I, formados em Pedagogia, 

atuantes em sala de aula, para análise e cruzamento das pretensões pedagógicas com as 

possibilidades em sala. Considerará o enfoque do profissional ao ensino de geografia, os 

conhecimentos prévios da formação inicial, o currículo, a tendência pedagógica do 

Plano Político Pedagógico da escola, o livro didático adotado e a carga horária para essa 

área do conhecimento. 

A terceira se dará pela análise do material gravado e coletado da aplicação 

de aulas na proposta de ensino dentro da corrente teórica histórico-crítica, com enfoque 

na teoria da atividade, em uma aula de ensino de geografia na Escola Classe 02 do 
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Paranoá, em uma classe de cada turma que compõe a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental I. 

A pesquisa encontra-se na primeira etapa, da análise da bibliografia e da 

categorização dos autores. 

 

Resultados 

Resultados preliminares da análise bibliográfica realizada até aqui apontam 

controvérsias teóricas e problemas de forma e conteúdo entre os autores do ensino de 

geografia. Além do ecletismo teórico-metodológico, citado anteriormente, identificam-

se conflitos entre a tendência pedagógica utilizada e a real intenção de sua 

aplicabilidade na sociedade. Ora os autores e autoras pretendem ser progressistas, mas 

utilizam bibliografia crítico-reprodutivistas, ora ocorre a pretensão do ensino de 

geografia como a única ciência escolar que a alcança a formação de “cidadãos críticos e 

conscientes” (Portela, 2019). 

 

Considerações sobre o produto educacional 

O produto educacional decorrente desse trabalho será um atlas na proposta 

do Ensino Desenvolvimental, na perspectiva Histórico-Crítica. A proposta é utilizar-se 

do material coletado das aulas aplicadas nas turmas desde a Educação Infantil até o 5° 

ano para organizar um atlas próprio do lugar e da realidade proposta nesse estudo. 

 

Palavras-chave: Teorias pedagógicas. Geografia escolar. Formação de professores. 

Pedagogia histórico-crítica. 
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