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APRESENTAÇÃO 

 

 

 O IV Seminário de Dissertações do Mestrado em Ensino na Educação Básica 

(PGEEB/CEPAE/UFG) é um evento privilegiado promovido por este Programa de Pós-

Graduação, em que o mestrando deixa o solitário trabalho de reflexão e escrita para 

compartilhá-lo não só com seus pares (colegas e professores), mas também com aqueles 

que se interessam pelas questões relativas à escolarização formal na educação infantil e 

nos ensinos fundamental e médio.  

Esse momento de interlocução tem se mostrado bastante enriquecedor. O olhar 

do outro sempre enxerga possibilidades que não havíamos vislumbrado por estarmos 

próximos demais de nosso objeto de pesquisa; e a experiência de socializar o que 

identificamos e analisamos durante a investigação nos instiga, como professores-

pesquisadores, a buscar outros, diversificados caminhos.  

 A leitura dos vinte e nove resumos expandidos apresentados nestes Anais 

possibilita não apenas a compreensão do tratamento metodológico dado aos problemas 

pesquisados, mas também oferece recursos didático-pedagógicos para a sala de aula, 

quando, atendendo à exigência de um mestrado na modalidade profissional, se preocupa 

em sistematizar o estudo no formato de “produtos educacionais”.    

 Assim, é com alegria que entregamos o resultado do trabalho que vem sendo 

desenvolvido pelos mestrandos da quarta turma do Programa de Pós-Graduação em 

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

Universidade Federal de Goiás que, aliados aos seus orientadores e coorientadores,    

reiteram a relevância do compromisso em problematizar e trazer sugestões sobre 

conteúdos, conhecimentos e informações para o ensino na educação básica, a partir de 

uma ética universal que leva em conta desejos singulares.  

 

 

Profa. Dra. Deise Nanci de Castro Mesquita 

Profa. Dra. Silvana Matias Freire  
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A PAISAGEM COMO POSSIBILIDADE PARA O ENSINO DE CIDADE  

 

Ailton Domingos da Silva (Orientando - PPGEEB/CEPAE/UFG) 

ailton-nos@hotmail.com 

Eunice Isaias da Silva (Orientadora - PPGEEB/CEPAE/UFG) 

euniceisaias@gmail.com 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Ao discutir o conceito de paisagem, é preciso entender que esse é um conceito 

polissêmico, pois cada ciência, ao se apropriar dela, confere-lhe um significado 

diferente dos demais. Neste trabalho, os esforços se concentrarão em apresentar a 

paisagem geográfica como objeto do ensino de cidade, isto é, um conteúdo do ensino de 

Geografia. 

 O conceito de paisagem como algo belo, bonito e muitas vezes sem a presença 

do homem é constante no senso comum.  Muitos alunos ainda que já apresentados ao 

conceito de paisagem geográfica, não conseguem vencer essa ideia. Nasce, então, a 

problemática dessa pesquisa: é possível que o alunado compreenda, pela representação 

da paisagem urbana, não apenas a memória, as lutas e contradições sociais ou as ações 

do passado presentes na forma da cidade (paisagem), mas também os diversos conceitos 

urbanos passíveis de análise geográfica? 

 Ao responder o questionamento acima, acredita- se que essa pesquisa logrará 

êxito. 

OBJETIVO GERAL:  

 Propor a análise da paisagem geográfica como uma possibilidade para o ensino 

de cidade na disciplina de Geografia. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Contribuir para a formação crítica e consciente no que diz respeito à cidade e às 

suas modificações ao longo do tempo. 

 Identificar a paisagem como uma categoria geográfica em movimento, que 

revela formas e dinâmicas sociais. 

 Identificar, na paisagem urbana, os processos de formação da cidade e analisar 

os seus diversos conceitos geográficos. 



 

9  

 Construir uma coletânea de imagens que representem a cidade de Goiânia. 

 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para que o aluno entenda a paisagem geográfica como possibilidade para o 

ensino de cidade, é preciso também a compreensão de que, além de ter a capacidade de 

análise, ele é agente modificador do espaço, construindo e alterando as paisagens 

urbanas com suas ações cotidianas. 

Como bem nos aponta Callai (2002), o aluno deve entender que é um sujeito 

transformador, responsável pelo mundo em que vive. Isso quer dizer que as suas ações 

implicam mudanças sobre o mundo, o espaço. A análise da paisagem, então, deve 

auxiliar o aluno a entender as transformações que já ocorreram sobre o espaço, tendo 

em vista que a paisagem, como nos indica Cavalcanti (2012), é a expressão visível do 

espaço, revela as contradições e ações sociais. O espaço tem uma forma. Essa forma é a 

paisagem ilustradora de conteúdos, que são os movimentos da sociedade. 

Callai (2002) diz que a paisagem não se cria por acaso: é resultado da vida dos 

homens, dos processos de produção, dos movimentos da natureza. Por isso, é também 

importante estudar a cidade pela paisagem. A cidade nada mais é do que o resultado da 

vida dos homens, do processo de produção capitalista, das suas implicações sociais e 

econômicas, dos movimentos da natureza sobre o espaço urbano. 

Para Santos (1998), o cenário é composto por formas, odores, cores, sons. A 

percepção é o nosso modo seletivo de apreendê-lo. A paisagem é uma parte do espaço e 

vivida pelo nosso corpo, nossos sentidos, possibilitando diferentes maneiras de 

apreensão, que resultam em diferentes análises sobre ela. 

Callai (2002) diz que cada pessoa vê a paisagem com seus interesses, suas 

concepções.  Logo ela tem um sentido diferente para cada indivíduo. No entanto é 

preciso lembrar que ela precisa ser observada para além do possível e do observável e 

buscar os significados que a paisagem representa. Cavalcanti (2012) nos faz pensar que 

a paisagem é testemunha das ações do passado e revela as contradições e ações sociais. 

Para Callai (2002), é preciso vencer a ideia de paisagem como algo natural e 

bonito, os alunos precisam entender as contradições, os movimentos sociais. A 

paisagem precisa ser lida, sentida, interpretada, analisada e não meramente observada. 

Porém qual é a relação da paisagem com a cidade? 
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Segundo Cavalcanti (2012), a cidade pode ser estudada como uma paisagem 

urbana, formada por prédios, moradores, turistas, carros, trânsito, desigualdades sociais 

e, sobretudo, pela ação humana. O panorama é o movimento das pessoas e desses 

objetos que se organizam no espaço. 

Ensinar a cidade através da paisagem, para Cavalcanti (2012), é desenvolver no 

aluno a compreensão dos modos de vida da sociedade contemporânea. Para Callai 

(2002), a Geografia estuda a realidade, o mundo, pela leitura da paisagem. Nessa 

realidade, o mundo é urbano, rural, social e cultural. É o lugar das contradições e ações 

sociais. O horizonte é a imagem, a representação do espaço em um determinado 

momento. Logo, cabe a nós, geógrafos, analisar esse dado momento espacial. 

O cenário urbano é a paisagem da cidade, do território, do lugar. É o tempo em 

movimento recolhido a uma imagem. É a representação do espaço, que deve ser 

analisado, entendido e interpretado. 

METODOLOGIA 

O início das atividades deste trabalho se deu pela análise das referências 

bibliográficas do tema proposto. Logo em seguida, foram feitas as adequações 

necessárias no projeto de pesquisa, apresentado ao programa de Mestrado em Ensino na 

Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisas Aplicadas à Educação da 

Universidade Federal de Goiás (CEPAE-UFG). 

Após uma longa reflexão das referências selecionadas, da decisão sobre o 

produto deste trabalho, foi iniciada a etapa de elaboração dos instrumentos de coleta de 

dados em campo, respeitando todos os requisitos, postos pelo Comitê de Ética. A 

proposta de pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da UFG, em novembro de 

2016. 

Para a realização da pesquisa, será utilizada uma abordagem qualitativa. Os 

dados serão coletados em campo, junto a uma escola parceira, com observação de 

experiências, entrevistas e intervenções em sala de aula. 

Para o presente trabalho, a pesquisa em campo ocorrerá no Ensino Básico da 

cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás. A pesquisa será realizada com alunos do 

curso regular do 1° ano do Ensino Médio, do período matutino. 
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Os alunos estudam em um colégio público, administrado pelo Estado de Goiás, 

localizado na região Norte, em um setor periférico de Goiânia. Acredita-se que, pela 

série escolhida, a maioria dos participantes seja de jovens entre 16 e 24 anos idade, 

moradores do setor onde se localiza a instituição de ensino ou em bairros vizinhos. No 

entanto, uma entrevista socioeconômica será aplicada para constatar tal hipótese. 

Em primeiro momento, os educandos responderão a diagnósticos, para a 

verificação de seus conhecimentos prévios, em relação ao conceito e análise de 

paisagem.   

O diagnóstico inicial também auxiliará na construção de um perfil 

socioeconômico dos envolvidos na pesquisa. Esse diagnóstico indagará sobre a cidade 

de origem de cada um e sobre o exercício de alguma atividade econômica. 

Em segundo momento, em três intervenções, por meio da análise do material 

didático-pedagógico fornecido, os alunos serão estimulados a elaborarem o seu próprio 

conceito, que os possibilite a refletir a respeito das paisagens que os cercam. 

Para a intervenção e como parte do produto educacional deste projeto, uma 

seleção de imagens de Goiânia em momentos e lugares distintos será utilizada como 

apoio didático. As imagens que devem compor esse álbum serão de arquivos pessoais 

do próprio autor e de pesquisas na internet, jornais etc. 

Realizadas as intervenções, os educandos responderão novamente ao diagnóstico 

inicial, com exceção das questões socioeconômicas, tendo por objetivo avaliar a 

formação do conceito de paisagem pelos discentes. 

Por fim, os dados coletados serão analisados e os seus resultados serão 

divulgados no texto da dissertação que deverá ser entregue ao Programa de Mestrado, a 

fim de discutir a possibilidade do ensino-aprendizagem de cidade em Geografia, por 

meio da análise da paisagem geográfica. 

RESULTADOS PARCIAIS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO 

EDUCACIONAL 

 A pesquisa ainda encontra-se em fase de desenvolvimento, não tendo ainda 

resultados sólidos e significativos para serem apresentados. Já foi aprovada pelo Comitê 

de Ética- UFG.  As fichas diagnósticas já se encontram prontas e o início da pesquisa em 

campo está marcado junto à escola parceira, para o dia 25 de setembro de 2017. 



 

12  

 Em fase de desenvolvimento, para aplicação em campo, o produto educacional 

deste trabalho se resume basicamente em uma sequência didática, composta por 

exercícios e material em formato Power Point “ppt”, que serão utilizados como 

materiais paradidáticos. 

 Paradidáticos, porque, como afirmam Menezes; Santos (2001): são materiais não 

propriamente didáticos, com o objetivo de atender uma série ou uma sequência de 

conteúdos específicos, como é comum nos livros didáticos. O material oficial não é 

adotado pela escola parceira da pesquisa, e sim pelo professor- pesquisador de 

Geografia, para complementar os conteúdos expostos no livro didático.   

PALAVRAS- CHAVE: Paisagem geográfica. Estudo de cidade. Ensino de Geografia. 

REFERÊNCIA 

CALLAI, H. Estudar o lugar para compreender o mundo. In: CARTROGIOVANNI, 

Antonio Carlos (org.). Ensino de Geografia: práticas e textualizações no cotidiano. 
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CAVALCANTI, L. S. A Geografia escolas e a cidade: ensaios sobre o ensino de 

geografia para a vida urbana cotidiana. Campinas: Papirus, 2012. 

MENEZES, E. T; SANTOS, T. H. Verbete paradidáticos. Dicionário Interativo da 

Educação Brasileira - Educabrasil. São Paulo: Midiamix, 2001. Disponível em: 
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CRENÇAS E PRÁTICAS INCLUSIVAS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

 

Carla Ferreira da Silva Machado (Orientanda - PPGEEB/ CEPAE/UFG) 

carlapedagoga2006@hotmail.com 

 

Jaqueline Araújo.Civari (Orientadora - PPGEEB/CEPAE/UFG) 

jaqueline.civardi@gmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 A investigação, discussão e análise das crenças e práticas referentes à educação 

matemática no atendimento educacional especializado constituem-se em uma temática 

de grande relevância para o âmbito da educação básica e da educação matemática. Para 

dar início ao processo investigativo aqui descrito levantou-se a seguinte problemática: 

como ocorrem as práticas inclusivas para o ensino da matemática no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e quais as crenças dos pares envolvidos neste 

contexto?  

Diante desta questão, salienta-se que, para falarmos de práticas inclusivas, faz-se 

importante a compreensão da trajetória histórica da educação especial. Pois a 

diversidade e as diferenças são elementos que acompanham a sociedade na sua 

historicidade. Nesse sentido, pode-se afirmar que foram vivenciadas diferentes crenças 

com respeito à pessoa com deficiência, que refletiram na efetivação de diferentes 

paradigmas sociais e educacionais, sendo a princípio caracterizado pela 

eliminação/exclusão, segregação, seguidas pelo paradigma da integração e, na 

contemporaneidade, culmina na inclusão em espaços escolares.  Portanto, é importante 

evidenciar que a presente pesquisa pretende contribuir para a discussão e reflexão dos 

paradigmas e crenças relacionadas com o ensino da matemática e as práticas inclusivas 

no Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Assim sendo, as vivências no ambiente escolar costumam gerar mudanças de 

atitudes e pensamentos. Afinal, para falar de uma sociedade minimamente igualitária, é 

de suma importância que haja uma educação inclusiva que promova atividades de 

interação e de respeito às diferenças.  As práticas inclusivas, no ensino da matemática, 

permeadas pelo estudo das crenças ligadas a estas são os eixos norteadores desta 

investigação e análise. Sendo o objeto da presente pesquisa as práticas ligadas à 

mailto:carlapedagoga2006@hotmail.com
mailto:jaqueline.civardi@gmail.com
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educação matemática no AEE, e o principal objetivo é investigar como ocorrem práticas 

inclusivas para o ensino da matemática no Atendimento Educacional Especializado, em 

uma escola pública no município de Goiânia, considerando as crenças de distintos 

atores envolvidos no processo de inclusão. 

Com respeito aos objetivos específicos, é importante mencionar que estes 

encontram-se listados da seguinte forma: a) distinguir as crenças e práticas de ensino 

inclusivas de matemática no ciclo II; b) relacionar e analisar as práticas pedagógicas 

tendo como referência crenças de gestores e docentes e c) ilustrar as análises sobre 

crenças e práticas desenvolvidas no contexto desta pesquisa por meio de um vídeo 

educativo. Enfatiza-se, ainda, que a investigação e análise das crenças e práticas sobre o 

ensino da matemática visam possibilitar a percepção das diferenças e semelhanças entre 

os discursos com relação a este ensino e a efetivação destes por meio ações reais no 

AEE. A realização desta terá como espaço físico será uma escola da rede municipal da 

cidade de Goiânia na qual ocorre o Atendimento Educacional Especializado. Sendo que 

tal espaço foi escolhido por envolver diretamente todos os indivíduos que farão parte 

desta pesquisa. 

Tendo como referência os objetivos supracitados e a revisão bibliográfica 

desenvolvida, pode-se afirmar que a falta de interesse e motivação, por parte dos 

estudantes, com a disciplina de matemática tem sido objeto de estudo de alguns 

pesquisadores, dentre estes pode-se citar D’Ambrósio (2007), Cunha (2007) e Tapia  

Fita (2006). Contudo, não são apenas os alunos que possuem crenças com respeito ao 

ensino da matemática, professores apontam para a falta de interesse e dedicação dos 

alunos. Por outro lado gestores afirmam que a formação não contribui de forma 

satisfatória para preparar o docente para o ensino da matemática.  

 Partindo deste contexto, é essencial a compreensão do conceito de crença e a 

influência desta na prática pedagógica. Uma definição possível seria de crença como o 

ato de crer em algo que é objeto dessa convicção.  Para Gomez Chacón (2003, p. 62), 

“As crenças são as ‘verdades’ pessoais incontestáveis que cada um tem, derivadas da 

experiência ou fantasia, que têm um forte componente afetivo e avaliativo”. Enquanto 

Vila e Callejo (2006, p.48-49) mencionam que: 

 

[...] as crenças são um tipo de conhecimento subjetivo referente 

a um conteúdo específico sobre o qual versam, têm um forte 
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componente cognitivo que predomina sobre o afetivo e estão 

ligadas às situações. Embora tenham um alto grau de 

estabilidade, podem evoluir graças ao confronto com 

experiências que podem desestabilizá-las: as crenças vão sendo 

constituídas e transformadas ao longo de toda vida. 

 

 Desta maneira, é notória a necessidade de perceber as concepções sobre o 

objeto, o ensino em si e o contexto social que permeiam a construção dessas crenças e 

práticas no ensino da matemática. Afinal, é por meio da educação que se contribui para 

a formação de seres sociais envolvidos e comprometidos consigo e com os pares de sua 

convivência.  

Outro conceito que envolve esta perspectiva é o de prática pedagógica, que 

segundo Sacristán (1999) pode ser definida como a ação efetivada no ambiente escolar, 

com intuito de promover o ensino. Ressalta-se que neste contexto, torna-se de suma 

importância que a prática pedagógica seja concebida de forma reflexiva e, ainda, que a 

mesma oportunize repensar um outro conceito que podem-se denominar de atitude.  

 Com respeito ao docente, suas crenças e práticas sobre o que é Matemática, os 

seus valores, as formas de aprender e ensinar essa ciência podem ser conscientes ou 

inconscientes. Assim como as decisões sobre as práticas que possuem uma relação 

intrínseca com as crenças. Para Chacón (2003), existem quatro eixos que estão 

relacionados às crenças, são eles: 1) crenças com respeito a matemática; 2) crenças 

pertinentes a si mesmo; 3) crenças sobre o ensino da matemática e as 4) crenças 

tangíveis ao contexto social em que estão inseridos os alunos.  Desse modo, é correto 

afirmar que, de acordo com a crença da matemática, será sua percepção com respeito 

aos conceitos ligados a estas, aos sujeitos e ao lócus das práticas pedagógicas, inclusive 

sendo influenciadas pelos paradigmas educacionais, tais como o da inclusão.  

Para Sassaki (1997), a educação inclusiva pode ser definida como um processo 

pelo qual se ensina na diversidade e pela diversidade, cujos princípios encontram-se na 

cooperação/solidariedade, no respeito às diferenças, na comunidade, na valorização das 

diferenças, na melhora para todos e na pesquisa reflexiva. Ainda sobre a educação 

inclusiva, é possível citar diferentes espaços nos quais esta é desenvolvida, a sala de 

aula é um desses. Todavia, um dos lócus que reflete a essência desta modalidade de 

ensino é sem dúvida nenhuma o AEE. Que segundo SEESP/MEC (2008), trata-se de 

“um serviço da educação especial que identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos 
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alunos, considerando suas necessidades específicas". Deste modo, cabe ao professor que 

atua no AEE buscar práticas de ensino inclusivas que complementem e/ou suplementem 

a formação dos alunos, com objetivo de gerar autonomia.  

Ainda caracterizando ao AEE, podemos citar seu público alvo que é constituído 

por alunos com deficiência, transtornos globais e com altas habilidades. Em termos de 

ações, cabe citar o apoio ao desenvolvimento do aluno, a disponibilização do ensino de 

diferentes linguagens e tecnologias, as adequações e produção de materiais didáticos e 

pedagógicos, tendo como orientação as necessidades dos alunos. Destarte, considerando 

todos os conceitos supracitados, a importância da relação entre ensino inclusivo e o 

ensino da matemática é resultante de crenças e práticas, e estas também são 

desenvolvidas no AEE, espaço esse de crenças e práticas pouco divulgadas.  

 

METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo de caso, que visa identificar e analisar as crenças e 

práticas inclusivas para o ensino da matemática, em uma escola pública no município de 

Goiânia, no que diz respeito ao Atendimento Educacional Especializado desenvolvido 

nesta. A escolha da escola se deu pelo vínculo profissional estabelecido com esta, que 

oportunizou diversas vivências com atividades inclusivas. Para tanto, optou-se pelo uso 

da abordagem qualitativa. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico das 

publicações sobre a temática proposta com a finalidade de aprofundar o debate sobre as 

tendências teóricas existentes, identificando as ideias convergentes e divergentes. 

Posteriormente efetivou-se a análise das leis e diretrizes sobre inclusão no âmbito 

nacional e municipal. No momento está sendo realizada a pesquisa empírica em uma 

escola de Ensino Fundamental, com a finalidade de observar como se dá a práxis 

inclusiva no ensino de matemática, tendo seu início na leitura e análise dos documentos 

pedagógicos da escola, planos de ensino e participações em reuniões pedagógicas.   O 

recurso técnico vincula-se à realização de entrevistas com questionamentos sobre a 

temática proposta, sendo que estas serão feitas com gestores, professores e o professor 

do AEE, de uma escola da rede municipal de Goiânia, como afirmou-se acima. Outra 

estratégia a ser utilizada é a observação de aulas no AEE, com intuito de identificar e 

analisar crenças e práticas de ensino inclusivas de matemática no ciclo II, a partir dos 

olhares de gestores, docentes e famílias do AEE. A fase de conclusão desta pesquisa se 

vincula à análise criteriosa dos dados coletados, a revisão teórica realizada e a 

elaboração do trabalho. E, finalmente, a apresentação dos resultados alcançados por 
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meio de um vídeo educativo, no formato de animação, preservando a identidade dos 

sujeitos e espaços envolvidos na pesquisa.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No levantamento bibliográfico e na tabulação dos dados referentes às 

observações realizadas na sala de aula regular, na coordenação e no ambiente em que 

ocorre o AEE, confirmou-se a existência de crenças com relação ao ensino da 

matemática, pois estas encontram-se evidentes na fala dos docentes e gestores 

observados, assim como nas discussões propostas pelos autores estudados. Vale 

destacar que, mesmo antes da aplicação dos instrumentos de coletas de dados previstos, 

tais como questionários, os sujeitos envolvidos na pesquisa demonstram necessidade de 

justificar suas práticas pedagógicas fazendo uso de suas crenças. Com respeito às 

práticas pedagógicas, o processo de coletas de dados, em andamento, tem oportunizado 

a percepção de dados que comprovam a relação entre as crenças e práticas pedagógicas, 

tal entendimento é notório pela forma como as atividades vem sendo desenvolvidas e 

sua relação com o discurso dos sujeitos inseridos neste contexto. 

 Para estudiosos como Ponte (2004), estudar as crenças possibilita compreender a 

essência conceitual refletida no pensamento, práticas e desenvolvimento profissional do 

docente. Portanto, ao prosseguir nas ações, neste projeto, planejadas acredita-se que os 

resultados serão de grande valia para a futura prática profissional dos sujeitos ligados a 

esta temática de pesquisa. 

 

CONCLUSÕES 
 

Os dados coletados permitem perceber que a relação entre crenças e práticas 

pedagógicas são fatores contribuintes para o êxito ou fracasso do processo de ensino em 

educação matemática no AEE. Assim sendo, é de grande valia promover a discussão 

desta temática, que envolve a trajetória da sistematização e efetivação do presente 

objeto de pesquisa e, ainda, dos paradigmas que envolvem a prática pedagógica 

desenvolvida neste contexto, assim como a análise e debate das crenças elaboradas com 

respeito a educação matemática.. 

 

Palavras-chave: Educação matemática. Inclusão. Crenças. Práticas de ensino. 

 

 

REFERÊNCIAS  



 

18  

 

 

BRASIL, Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 e acrescenta dispositivo ao Decreto nº 6.253, de 13 de 

novembro de 2007. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal. 1988. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases. Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: 

MEC/SEF, 1996. BRASIL.  

 

CANDAU, V. M. Multiculturalismo e educação: desafios para a prática pedagógica. 

In: MOREIRA, A. F.; CANDAU, V. M. (Orgs). Multiculturalismo e educação: desafios 

para a prática pedagógica. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 13-37 

 

CUNHA, M. I. O Bom professor e sua prática. 19. ed. Campinas: Papirus, 2007. 

 

D`AMBRÓSIO, U.. Educação matemática da teoria à prática. 15. ed.). São Paulo: 

Papirus, 2007.. 

 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 19. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1989. 

 

GÓMEZ CHACÓN, I. M. Matemática emocional: os afetos na aprendizagem 

matemática. Tradução Daisy Vaz de Morais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

MANTOAN, Maria Teresa Égler. O direito de ser, sendo diferente, na escola. In: 

RODRIGUES, David (Org.). Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação 

inclusiva. São Paulo: Summus, 2006. p. 183-209. 

 

MANTOAN, Maria Tereza Eglér. O desafio das diferenças nas escolas. Petropolis, RJ: 

Vozes, 2009. 

 

MORAN, J. A afetividade e a autoestima na relação pedagógica. Disponível em: 

<http://www.eca.usp.br/prof/moran/bases.html>. Acesso em: 

 

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: 

<http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php>. Acesso em: 15 set. 

2016. 

 

REGO, Teresa C.. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 

21.ed.Petrópolis: Vozes, 2010. p. 85-118.  

 

TAPIA, J. A., & FITA, E. C.. A motivação em sala de aula: o que é, como se faz. São 

Paulo: Loyola, 2006. 

 

UNESCO. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/bases.html


 

19  

especiais. Brasília: CORDE, 1994. 

 

UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: plano de ação para 

satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. Jomtien/Tailândia, 1990. 

 

VYGOTSKY, L. S. A Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

 

__________.Psicologia pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20  

A CONSTITUIÇÃO DA COERÊNCIA TEXTUAL NA ESCRITA DE ALUNOS 

SURDOS 

        

      Cristina Diniz Lucas Castro (Orientanda - PPGEEB/CEPAE-UFG)           

     cristinamestradocepae@gmail.com 

 

          Elisandra Filetti Moura (Orientadora - PPGEEB/CEPAE-UFG) 

            Elisandra.filetti@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO 

 

O acesso dos surdos à língua escrita é um desafio a todos os educadores. Isso pode 

ser verificado pelos diversos estudos que relatam a dificuldade desses estudantes com o 

Português, na modalidade escrita, como se essa dificuldade fosse inerente ao quadro da 

surdez.  

Guarinello (2007) explica que existem inúmeros trabalhos que fazem referência 

aos problemas que as pessoas surdas apresentam na escrita da língua portuguesa tais 

como: frases mal estruturadas, que faltam preposições, conjunções e flexões nos verbos 

e que comprometem a clareza desses textos.  

 Contudo, de acordo com Fernandes (2002), a perda auditiva em si em nada 

interfere na apropriação da modalidade gráfico visual da língua.  A possibilidade de 

aquisição da língua escrita, porém, está ligada à forma como se tem organizado o ensino 

de português para surdos nas escolas.   Segundo a autora, a dificuldade de escrita do 

surdo geralmente está relacionada a uma metodologia de ensino de língua tradicional, 

pautada na língua oral, influenciada por uma visão estática de língua, que não valoriza a 

língua de sinais e não concebe a língua como atividade interacional.  

Além disso, o fato de professor e aluno não compartilharem a mesma língua 

pode agravar essa dificuldade. De acordo com Quadros (2015) para entender a 

aprendizagem da língua portuguesa pela criança surda ou quais metodologias podem ser 

utilizadas em sala de aula, é preciso, primeiramente, compreender que a língua de sinais 

é essencial para o desenvolvimento social e cognitivo dos surdos e fundante para o 

processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. A autora ainda ressalta que 

como a língua Portuguesa não é a primeira língua para os surdos1, a criança surda 

                                                      
1  A Lei 10.436\96 reconhece a legitimidade da Língua Brasileira de Sinais como primeira língua 

dos surdos e a reconhece como meio legal de comunicação e expressão. Ela é regulamentada pelo 

Decreto 5626/05 que tem o objetivo fazer com que sejam aplicadas as normas contidas nela. Ambos 

mailto:cristinamestradocepae@gmail.com
mailto:Elisandra.filetti@yahoo.com.br
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primeiramente precisa aprender a ler e construir conceitos em sua primeira língua (a 

Libras) para subsidiar a leitura e escrita em português. 

O ensino de língua desvencilhado da realidade social da criança surda -e das 

condições de uso e interação em sua primeira língua- deve ser questionado, pois, 

conforme nos mostra Bakhtin (1992), o indivíduo se constitui com base em suas 

relações sociais, que é mediada pela linguagem. Sendo assim, qualquer abordagem 

metodológica que não leve em consideração que a língua é uma atividade interacional, 

que envolve condições de uso, motivadas pelas esferas sociais de interação e que sofre 

influências ideológicas deve ser repensado. 

O fato da instituição escolar ainda priorizar a língua majoritária e não considerar 

as particularidades linguísticas dos surdos - cuja língua é viso-espacial, tem estrutura 

gramatical própria, sintaxe espacial e recursos expressivos característicos- pode 

contribuir tanto para dificuldade do surdo na escrita, quanto para dificuldade do 

professor em compreender essa escrita.  

Pensando nisso, este trabalho se propõe a investigar as produções linguísticas de 

alunos surdos, dando ênfase à coerência textual e a partir da análise desses textos trazer 

algumas reflexões sobre o processo de escrita desses alunos, a concepção de linguagem 

presente no ambiente escolar e os mecanismos linguísticos e discursivos que orientam a 

aprendizagem do português escrito, possibilitando assim a discussão acerca do ensino 

de Português para surdos e do processo de avaliação da escrita do surdo pelo professor 

no contexto escolar. 

   

OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar as produções linguísticas textuais de 

alunos surdos, a partir da análise da coerência presente nos textos desses alunos, 

direcionando o olhar para os aspectos e elementos que constituem o sentido desses 

textos. 

Para isso serão descritos e analisados os mecanismos discursivos e textuais 

utilizados pelos alunos na produção textual, observando a construção da coerência 

discursiva e as possíveis interferências da Língua de sinais nesse processo, buscando, 

                                                                                                                                                            
representaram uma grande conquista em relação aos direitos dos surdos, pois garantem aos mesmos o 

direito de se comunicarem e aprenderem em Língua de sinais. 
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desse modo, dar contribuições para que o professor possa entender melhor as 

peculiaridades dessa escrita e refletir sobre sua prática pedagógica e os processos 

avaliativos, particularmente, no que se refere ao ensino de Português para surdos.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

   A pesquisa aqui apresentada discute questões referentes à lingua (gem), 

fundamentada na teoria de Bakhtin, sobretudo no que se refere ao princípio do 

dialogismo, cuja concepção é de que a relação com o outro é o princípio constitutivo da 

linguagem e a condição de sentido do discurso. Serão utilizados também pressupostos 

teóricos da Gramática Funcional (NEVES, 2015; HALLIDAY, 1976), bem como da 

Linguística Textual (KOCH, 2015; MARCUSHI, 2008), cujos preceitos privilegiam o 

ensino de língua numa perspectiva interacional e social e cuja análise linguística leva 

em consideração a língua em seu contexto discursivo. 

 Sendo assim, a análise da coerência de um texto de surdo envolve uma série de 

questões, dentre elas a ideia de que um texto não pode ser visto isoladamente, mas sim 

correlacionado com o outro, num processo dialógico. 

 Desse modo, não podemos falar em dificuldade de escrita por parte do aluno 

surdo sem antes levarmos em consideração uma série de questões. Dentre elas está o 

processo de aquisição de linguagem, visto que um dos fatores que tem contribuído para 

o entrave no desenvolvimento linguístico da criança surda é a barreira de comunicação 

entre a família e o filho. Isso porque, a falta de comunicação dificulta a aquisição de 

linguagem em tempo hábil e, quando a criança surda chega à escola, já está em 

defasagem linguística para a aquisição da escrita, fato que não é considerado pelos 

educadores. Segundo Wilbur, (2000 apud LEBEDEFF, 2007) apesar de a criança surda 

ter uma parca base linguística e pouca experiência com a leitura e escrita, quando vai 

para a escola é obrigada a aprender a estrutura linguística da língua oral e da língua de 

sinais, tudo ao mesmo tempo.  

Aliados a isso, os professores alegam entraves na comunicação e 

desconhecimento de metodologias específicas de ensino para surdos, de modo que o 

ensino de leitura e escrita para os alunos surdos tem esbarrado nos problemas de 

comunicação em sala de aula e na falta de metodologias mais adequadas 

(FERNANDES, 2002).  

Já é de praxe ouvir dos professores queixas acerca da inabilidade dos seus alunos 
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com a escrita e com as regras gramaticais da língua portuguesa; é também grande a 

dificuldade desses professores em lidar com a escrita atípica dos seus alunos surdos, já 

que esta não segue as mesmas construções dos ouvintes2.  Essa dificuldade, por parte da 

escola em compreender o texto dos surdos, faz com que ele entre para o rol dos textos 

incoerentes. Contudo, para entender melhor o que isso significa, é importante esclarecer 

o que é coerência textual.  

Para Koch e Travaglia (2015), dificilmente é possível definir coerência com um 

conceito, já que envolve a compreensão de vários aspectos, mas é importante perceber 

que a coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido 

para o texto, ou seja, é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, 

mediante o conhecimento de mundo partilhado, das relações entre dito e não dito, das 

leituras. A coerência está ligada ao princípio da interpretabilidade e à inteligibilidade, 

ou seja, numa situação de comunicação é a capacidade que o interlocutor tem para 

calcular, acessar o sentido do texto/ discurso.   

Partindo desse pressuposto, é possível afirmar que o interlocutor tem papel 

fundamental para o estabelecimento da coerência de um texto. Marcuschi (2008) afirma 

que a coerência é em boa parte uma atividade realizada pelo receptor do texto que atua 

sobre a proposta do autor, já que é ele que segue as pistas deixadas. Desse modo, é 

possível afirmar que a coerência é uma atividade interpretativa e não imanente ao texto.  

Se a coerência é uma atividade construída pelos interlocutores e se constitui numa 

relação dialógica e no entendimento de um ponto comum, o desconhecimento dos 

professores acerca da língua de sinais e a dificuldade em entender as diferenças no 

processo educacional dos surdos podem contribuir para que grande parte das produções 

seja classificada como incompreensível e incoerente. Desse modo, a necessidade de se 

entender os aspectos que contribuem e influenciam o sentido dado aos textos dos 

surdos, assim como sua situação de produção, justificam esta pesquisa.   

Compreender a escrita desses alunos, suas particularidades e dificuldades é essencial 

para entendermos a educação de surdos e desvelar os possíveis entraves que impedem 

uma aprendizagem mais efetiva da língua portuguesa na sua modalidade escrita. 

                                                      
2  A Libras é uma língua de modalidade viso espacial que utiliza movimentos gestuais e 

expressões faciais para se comunicar, tem uma organização morfossintática diferenciada, visto que as 

flexões verbais não se dão por meio de sufixos e as marcações temporais ocorrem usando-se advérbios. 

Além disso, possui uma estrutura de ordenação sintática diferente da Língua Portuguesa (QUADROS, 

2015).  
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Essa análise, a partir do texto produzido pelos alunos surdos, se justifica porque 

precisamos de um objeto de estudo no qual a língua se materialize e, como explica 

Neves (2015), é no texto que se efetiva o exercício da capacidade de linguagem e por 

meio dela se constitui o desenvolvimento das peças que o discurso constrói. 

 

METODOLOGIA 

  

O presente trabalho constitui uma pesquisa qualitativa, cuja proposta metodológica 

é a realização de um estudo de caso, que se propõe a investigar o processo de escrita de 

duas alunas surdas de duas escolas públicas da cidade de Goiânia. Uma escola regular, 

turno vespertino, na qual há uma aluna surda no 6º ano do ensino fundamental e há a 

presença de um intérprete de Libras para mediar a comunicação com o professor 

regente. A outra é uma escola para surdos, turno vespertino, num agrupamento de 

Língua Portuguesa, com cinco alunos surdos, cuja professora tem fluência na Língua de 

sinais e não há a presença de intérprete.  

A pesquisa se divide em duas etapas. Inicialmente, serão colhidos os dados que 

constituirão o corpus do trabalho, mediante visitas às escolas e às salas de aula em 

questão para observação de 05 aulas em cada instituição, observação do plano de ensino 

do professor, coleta dos textos produzidos em sala de aula a serem analisados e a 

aplicação de questionário com os alunos, professores e intérpretes envolvidos na 

pesquisa. 

O registro da entrevista ocorrerá na forma escrita para professores e intérpretes e 

por meio de filmagem para os alunos surdos. Além disso, durante a coleta de dados, 

caso necessário, poderá ser solicitado aos alunos investigados a filmagem em Libras do 

texto produzido na modalidade escrita. A última fase se destina à análise dos dados 

obtidos nas etapas anteriores mediante a leitura de teóricos da área e a redação da 

dissertação. Como a pesquisa aguarda aprovação do comitê de ética, ainda não foi 

possível observar as aulas, analisar e discutir resultados. 

O produto educacional final da pesquisa será a organização de uma oficina para os 

docentes interessados, cujo objetivo será, além de mostrar os resultados do trabalho, 

possibilitar o debate e a reflexão dos professores acerca das práticas de ensino e 

aprendizagem do português para surdos. 

 

Palavras-chave: Libras. Língua. Coerência. Escrita. Ensino  
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MATEMÁTICA INCLUSIVA 
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INTRODUÇÃO 

A intenção desta pesquisa surge para investigar as ações pedagógicas voltadas ao 

ensino e à aprendizagem da Matemática numa perspectiva inclusiva. O que, em parte, 

nos motiva propô-la é a nossa experiência profissional de professor, associada às 

dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos em Matemática e a dos 

professores em utilizar estratégias de ensino que possibilitem a aprendizagem de todos 

os alunos. 

Nosso intuito é o de desenvolver uma pesquisa e uma formação docente a partir 

do trabalho colaborativo e estabelecer uma parceria entre professores-pesquisadores da 

academia e professores da educação básica. Mediante a exposição de tal 

intencionalidade, houve uma demanda por parte de uma professora de Matemática do 8º 

ano, de uma escola inclusiva do município do Itaberaí – Goiás, em ensinar Geometria 

Plana, visto que a mesma sentia dificuldades em trabalhar este conteúdo na perspectiva 

da inclusão. 

Assim, considerando a relevância da formação de professores com o foco na 

Educação Matemática Inclusiva, surge então o problema deste projeto de pesquisa: 

Quais são algumas das características que devem ser observadas na construção 

de estratégias de ensino, desenvolvidas segundo o Desenho Universal Pedagógico, que 

levam a uma Educação Matemática Inclusiva no ensino de Área e Perímetro de Figuras 

Planas? 

Estabelecido o problema de pesquisa consideramos que nosso objeto 

investigativo pode ser definido enquanto estratégias de ensino que possibilitem a 

inclusão de todos os educandos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, 

no contexto da formação continuada do professor. 

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver e investigar estratégias de ensino de conteúdos de Geometria Plana 

mailto:danilobcaetano@gmail.com
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à luz da metodologia do Desenho Universal Pedagógico (DUP) num ambiente de 

formação continuada voltada para a Educação Matemática inclusiva e investigativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar um caderno contendo estratégias de ensino/atividades/tarefas sobre 

conteúdos de Geometria Plana considerando os princípios do DUP, teoria sociocultural 

e investigação matemática com a colaboração do professor regente do ensino regular; 

 Aplicar as estratégias/atividades/tarefas do caderno pedagógico na sala de aula do 7º 

ano de uma escola da rede estadual de ensino do município de Itaberaí; 

 Analisar o potencial do material elaborado e as mediações do docente no ensino do 

conteúdo de Área e Perímetro de Figuras Planas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A formação dos professores no ensino da Matemática é uma área dinâmica na 

perspectiva do crescimento profissional e do conhecimento. Por meio da investigação da 

própria ação profissional, o educador estabelece uma mudança de cultura profissional ao 

valorizar o contexto colaborativo e exploratório (PONTE, 2014). A prática deve ser 

considerada o ponto de partida na formação do professor e a procura por diferentes 

estratégias de ensino que colaborem para a atividade de aprendizagem do aluno. 

  Assim, a Matemática ganha uma valorização para o ensino fazendo com que o 

professor pesquisador, motivado pelas reflexões de sua prática, procure melhorias no 

ensino com didáticas e estratégias a partir da sua realidade. 

Nesse sentido, o professor apresenta uma tarefa importante em conceber 

mediações pedagógicas que considerem o nível de desenvolvimento real de cada aluno e 

promova atividades que potencializem a resolução de problemas (Vygotsky, 1994), que 

façam sentido no contexto não só educacional, mas em outros espaços para além do 

escolar. 

Segundo a teoria sócio-histórica de Vygotsky (1994) as funções superiores da 

criança são enraizadas pela herança social e cultural desses sujeitos. Os conceitos 

básicos de sua teoria-mediação, processo de internalização, níveis de desenvolvimento, 

Zona de Desenvolvimento Proximal, tomada de consciência, relação desenvolvimento e 

aprendizagem e linguagem, de acordo com (LIBÂNEO; FREITAS, 2006) são 

elementos essenciais para que a educação seja considerada um sistema que facilite a 

apropriação de conteúdos inerentes de cada cultura. 
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De acordo com Leontiev (2016) a conexão do sujeito com o outro e o meio 

circunscrito é um produto da atividade humana. A teoria da atividade que tem em 

Leontiev um de seus principais formuladores nos ajuda a compreender que a linguagem 

sozinha não é o principal meio para o desenvolvimento da aprendizagem, no entanto, 

Faria (2004) especifica que são as tarefas que necessitam de linguagem específica. 

Leontiev (2016) diz que são vários fatores que são considerados no sistema da 

atividade humana, dentre eles destacam-se os objetivos, orientações, instrumentos, as 

motivações, o ambiente e a pessoa. O autor enfatiza ainda que a atividade humana é 

culturalmente mediada coletivamente por meio de um conjunto de atividades e objetos. 

Desse modo cabe ao professor reconhecer a capacidade do educando para que 

possa articular seu conhecimento matemático com a aprendizagem do aluno. Ponte 

(2014) destaca o foco na aprendizagem do aluno como um aspecto importante na 

formação continuada do professor. A integração das práticas com o conteúdo é uma 

estratégia de ensino essencial para essa formação profissional. 

Além disso, é necessário o professor utilizar diferentes signos para um processo 

concreto de aprendizagem do sujeito, considerando uma cadeia de ações pelo mesmo 

objeto como o planejamento, os procedimentos, assimilação das orientações e a 

execução das tarefas dão lugar à atividade. Quando essa atividade passa a apoiar nos 

recursos já internalizados pelo aluno, ela começa a ser cristalizada pelo o sujeito. 

Galperin (1986 apud NUNES; PACHECO, 1998) chama esse processo de 

automatização da atividade. 

  Baseando-se nas teorias sócio-histórica, da atividade e da assimilação, podemos 

considerar a importância da mediação do professor no processo de aprendizagem. 

Ainda, a utilização de várias estratégias e diferentes instrumentos para a solidificação 

desta tarefa. Soma-se a isso a importância do funcionamento da estrutura na realização 

da atividade em colaboração com a ajuda do outro. 

Entretanto, como possibilitar que as pessoas com deficiência física, sensorial 

e/ou intelectual possam ter acesso a esses instrumentos e tenham também a 

oportunidade da colaboração do outro na atividade? Nesse sentido, Kranz (2015) traz o 

conceito do Desenho Universal Pedagógico que, em síntese, é a criação de ambientes e 

instrumentos de ensino que considerem o desenvolvimento e confecção de materiais 

para incluir todos no processo de ensino.  

A Educação Matemática Inclusiva, segundo Kranz (2015) é a apropriação por 

todos do conhecimento matemático. A autora afirma que: 
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A Educação Matemática que busca incluir todos os alunos nos 

processos de ensinar e aprender precisa levar em consideração a 

equiparação de oportunidades para todos (...) buscar 

metodologias que criem possibilidades reais e concretas de 

aprendizagem (Idem p. 106). 

 

Kranz (2015), nas suas pesquisas sobre a Educação Matemática Inclusiva, 

sugere como alternativa o Desenho Universal Pedagógico (DUP). Ela mostra a 

importância do jogo e o Desenho Universal Pedagógico como possibilidades de uma 

aprendizagem por todos. 

Dessa forma “o DUP é aqui definido como o design de contextos pedagógicos 

inclusivos, entendendo o contexto não só como o que nos rodeia, mas o que nos tece” 

(KRANZ, 2015, p. 131. grifo nosso). O Desenho Universal é uma possibilidade de criar 

estratégias de modo que o contexto não determine entraves ao processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. 

 

METODOLOGIA 

A natureza da pesquisa é de caráter qualitativo. Nesse sentido, nos apoiamos 

nessa em Bogdan e Biklen (1994) que se referindo ao investigador qualitativo, afirmam 

que estes constroem significados recorrendo a observações empíricas para estudo do 

comportamento humano. Apoiaremos ainda na pesquisa participante que, segundo 

Michaliszyn e Tomasini (2008), possibilita ao pesquisador a vivência e intensa 

participação do cotidiano do grupo em estudo. 

Escolhemos investigar as estratégias de ensino nas aulas de Matemática do 8º 

ano do Ensino Fundamental de uma Escola Inclusiva na cidade de Itaberaí-GO. A 

escolha desta série se dá, devido à dificuldade da professora ensinar fundamentos da 

Geometria Plana em uma sala de aula inclusiva.  .  

 Para o desenvolvimento da coleta de dados realizou-se observação das aulas em 

2016, em uma turma de 7º ano em que havia 28 alunos matriculados na turma entre eles 

um aluno com déficit de atenção e outro com autismo. Em 2017, fase de aplicação do 

plano de ensino, a turma passou a ser do 8º ano e conta com 21 alunos, permanecendo 

matriculados os alunos com deficiência. 

 Primeiramente os dados foram coletados em observação das aulas da professora 

regente e registrados no diário de campo, no ano de 2016. Diante disso, foi construído 

um plano de ensino de conteúdos de área e perímetro com a colaboração da professora 

da turma e a criação de instrumentos pedagógicos na perspectiva da DUP. 
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Posteriormente foram realizadas 10 aulas de 50 minutos cada uma para a aplicação das 

estratégias de ensino. O período de aplicação do plano de ensino foi durante os meses de 

Maio e Junho. As estratégias de ensino contidas nesse plano foram realizadas. Nessa 

etapa foi utilizada a observação participante para que o pesquisador, junto com a 

professora, mediasse e garantisse a fiel aplicação das estratégias. Utilizamos a gravação 

de áudio e vídeo para a coleta de dados para uma análise das ações dos alunos e da 

professora. 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

  A presente pesquisa está em fase de análise e inferência dos dados. Encontra-se 

no processo de categorização dos dados e observa-se que alguns aspectos como a ênfase 

no conteúdo e nos procedimentos emergem, na confecção do material em detrimento a 

outras esferas tão relevantes no contexto da inclusão como a afetividade. Contudo 

percebe-se uma tentativa, mesmo que intuitiva de considerar o aspecto afetivo durante a 

aplicação da proposta de ensino. 

A fim de compor nosso produto educacional, o plano de ensino, os materiais 

confeccionados, as estratégias de ensino e os resultados obtidos servirão para a 

elaboração de um Livro Digital no formato eBook e com parceria entre a rede estadual 

e/ou a rede municipal serão distribuídos para todos os professores. 

 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Educação matemática inclusiva. Formação de 

professores. Desenho universal pedagógico.  
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O ESPORTE ORIENTAÇÃO NA ESCOLA -  POSSIBILIDADES E LIMITES 
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INTRODUÇÃO 

 A Educação Física é um componente curricular de toda Educação Básica e sua 

proposta de ensino deve estar articulada à proposta pedagógica da escola (LDBEN 

9394/1996), que certamente tem o objetivo de formar sujeitos conscientes, críticos e 

emancipados. Assim, cabe aos docentes selecionar as manifestações da cultura corporal: 

esportes, danças, práticas circenses, ginásticas, práticas corporais de aventura, lutas, 

jogos e brincadeiras a serem transmitidas nas aulas, bem como tratar pedagogicamente 

esses conhecimentos a fim de que os estudantes possam compreendê-los nas múltiplas 

determinações que os constituem e para além das aparências. (SAVIANI, 2012) 

O esporte Orientação é classificado como uma Prática Corporal de Aventura 

terrestre (FRANCO, CAVASINI , DARIDO, 2014) e consiste numa modalidade em que 

o praticante de posse de um mapa e com auxílio de uma bússola deve percorrer um local 

desconhecido a fim de encontrar pontos de controle que correspondam ao percurso 

traçado no mapa. O percurso deve ser cumprido do início ao fim, na sequência 

estabelecida e no menor tempo. 

 Ensinar Educação Física na perspectiva da abordagem crítico-superadora exige 

extrapolar as dimensões técnica e recreativa, historicamente presentes nas aulas, e 

contemplar também as dimensões conceitual, histórica, filosófica, política, social para 

que os estudantes se apropriem dessas manifestações enquanto produções humanas 

constituídas historicamente.   

E é nesse lugar que situamos essa pesquisa que tem como objeto de estudo o 

ensino do esporte Orientação nas aulas de Educação Física. A investigação busca 

resposta para a seguinte questão: quais as possibilidades e os limites para o ensino do 

esporte Orientação na Educação Física Escolar, à luz da abordagem crítico-superadora? 

mailto:daysecamaracauper@gmail.com
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mailto:elson.olanda@gmail.com


 

33  

O objetivo geral é desenvolver uma sequência didático-pedagógica que contribua para o 

acesso e ampliação dos conhecimentos dos estudantes do ensino médio do Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás – 

CEPAE/UFG.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  Diferentes estudos indicam que as aulas de Educação Física no ensino médio 

apresentam problemas. A hegemonia do esporte, sobretudo os tradicionais - voleibol, 

futsal, handebol e basquetebol, em detrimento de outras manifestações da cultura 

corporal, a primazia das dimensões técnica e/ou recreativa sobre todas as outras e a 

ausência de uma metodologia de ensino adequada aos adolescentes são alguns dos 

motivos apresentados pela produção do conhecimento para explicar essa crise de 

legitimidade. (PEREIRA 1998-1999); (DARIDO ET AL, 1999); (CHICATI, 2000); 

(MARZINECK, 2004); (NUNES, 2007); (SANTOS; NISTA-PICCOLO, 2011); 

(KRAVCHYCHYN; OLIVEIRA, 2012); (FERREIRA; GRAEBNER; MATIAS; 2014); 

(RUFFINO ET AL, 2014).   

Limitar o acesso dos estudantes a uma pequena parcela do amplo acervo da 

cultura corporal, bem como restringir o ensino nas aulas de Educação Física à apenas 

uma das dimensões que compõe as manifestações – jogos e brincadeiras, ginásticas, 

esportes, danças, lutas e outras (SOARES et al, 2012) é empobrecer sobremaneira o 

processo formativo na escola. Sob a justificativa de garantir os direitos mínimos de 

aprendizagem dos alunos em todas as escolas do país, vem sendo elaborada desde 2015 

a Base Nacional Comum Curricular – BNCC para a Educação Básica. No que concerne 

à Educação Física a novidade trazida pela BNCC está atrelada às Práticas Corporais de 

Aventura, composta dentre outras práticas pelo esporte Orientação, conteúdo que esse 

estudo se propõe a desenvolver no ensino médio.  

As Práticas Corporais de Aventura predominantemente vivenciadas e estudadas 

na perspectiva do lazer vem ganhando força recentemente no alto rendimento e 

certamente após a homologação da BNCC irão se estabelecer também no espaço 

educacional, necessitando assim de propostas factíveis para o trato pedagógico com esse 

conhecimento. O ensino do esporte Orientação na escola, sustentado pela abordagem 

crítico-superadora, pressupõe uma apropriação por parte do professor de conhecimentos 

específicos dessa manifestação e também da teoria pedagógica histórico-crítica. À luz 

desse referencial o ensino, em todo o processo de escolarização deve ser pautado pela 
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tríade conteúdo-método-destinatário. (MARTINS; ABRANTES; FACCI, 2016) 

O método pedagógico histórico crítico proposto por Saviani (2012) propõe a 

organização do ensino em cinco momentos: prática social, problematização, 

instrumentalização, catarse e prática social. Assim, professores e estudantes partem da 

realidade sincrética, caótica e fragmentada onde estão inseridos e pelo trabalho 

educativo, sobretudo a partir da instrumentalização, tende-se a “alcançar a essência do 

objeto de estudo, capturar sua estrutura e dinâmica, bem como, suas múltiplas 

determinações” (LAVOURA; MARSIGLIA, 2015, p. 352).   

 Em relação ao destinatário da ação pedagógica, no caso do ensino médio – os 

adolescentes, a psicologia histórico cultural apresenta duas atividades-guia que podem  

orientar o processo de escolha das estratégias, de modo a favorecer o processo de 

desenvolvimento dos estudantes mediado pelos conhecimentos:  a comunicação íntima 

pessoal e a profissional/de estudo. (MARTINS, ABRANTES, FACCI, 2016) 

 Marsiglia e Saccomani (2016, p. 361) explicam que  

ao longo da adolescência (como época), a atividade guia transita 

de comunicação íntima pessoal para profissional/de estudo, 

mantendo a necessidade da educação escolar diretiva, 

intencional, planejada, que exija dos adolescentes 

responsabilidade, projeto de futuro e modelo de adulto. 

  

Em consonância com a atividade-guia de comunicação íntima pessoal, Anjos (2013, 

p.143) propõe que “a educação escolar, portanto, deve trabalhar sobre o grupo, pois o 

adolescente vai agir conforme o grupo. A opinião social da coletividade escolar adquire 

uma importância significativa para os adolescentes.”  

 Acerca da atividade-guia profissional/de estudo as autoras explicam que, tendo 

se desenvolvido adequadamente no ensino fundamental é esperado que haja por parte do 

secundarista “o interesse pela realidade e a possibilidade de transformá-la fazem (ou 

deveria fazer) com que os jovens prestem atenção às descobertas científicas, discutam 

sobre os mais variados temas, como política, ciência, questões morais, arte, etc.” Assim, 

recomendam que “a organização da prática docente para adolescentes deveria explorar 

recursos como feiras de ciências, excursões, grupos de estudo, exposições, participação 

em eventos científicos, etc.” (MARSIGLIA; SACCOMANI, 2016, p. 362) 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Trata-se de uma pesquisa-ação de natureza qualitativa, pois “[...] além da 

participação, supõe uma forma de ação planejada de caráter social, educacional, técnico 
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ou outro, que nem sempre se encontra em propostas de pesquisa participante” 

(THIOLLENT, 2008, p.11). Está pautada no método materialista histórico dialético e 

utiliza os seguintes instrumentos: questionários, diário de campo, entrevistas 

semiestruturadas e análise de documento. 

 

RESULTADOS PROVISÓRIOS 

 

Os resultados obtidos a partir do índice de aprovação e da avaliação da disciplina 

pelos estudantes indicam não só que é possível como necessário inserir esse e outros 

temas da cultura corporal nas aulas de Educação Física, sobretudo, a fim de assegurar o 

direito de acesso dos estudantes ao amplo acervo humano genérico no processo de 

escolarização.  

Entretanto, embora a prática pedagógica dos professores do departamento de 

Educação Física do CEPAE seja orientada por uma proposta histórico-crítica desde 

2007, a mesma não se materializa no trabalho de todos os docentes e consequentemente 

nem na compreensão dos estudantes acerca do objeto e dos objetivos desse componente 

curricular, o que se apresentou como um limite nessa pesquisa.     

 

 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

O produto educacional dessa pesquisa foi materializado na disciplina eletiva 

Práticas Corporais de Aventura – Esporte Orientação. Na ocasião foi desenvolvida a 

sequência didático-pedagógica elaborada para os estudantes da última etapa da 

Educação Básica do CEPAE/UFG em 14 aulas de 90 minutos cada. 

O objetivo da disciplina era que os estudantes conseguissem compreender de 

forma crítica as Práticas Corporais de Aventura, sobretudo o esporte Orientação, como 

manifestação da Cultura Corporal e como uma prática educativa de desenvolvimento 

pessoal e social que pode contribuir para ampliação das possibilidades dos sujeitos na 

educação, na cultura, no lazer, na saúde, na comunicação, na sociabilização. 

 

Palavras-Chave: Educação Física. Ensino. Esporte Orientação. Crítico-Superadora. 

Pedagogia Histórico-Crítica 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação em Tempo Integral e o desenvolvimento da Educação Integral dos 

estudantes são temas que vêm ganhando cada vez mais espaço no campo dos debates, 

estudos e pesquisas. Também estão presentes na implementação de programas do 

governo, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino. As propostas de Educação 

em Tempo Integral e Educação Integral são defendidas pelo governo federal como 

capazes de propiciar avanço significativo para a diminuição das desigualdades sociais, 

educacionais e, consequentemente, para democratização das oportunidades de 

aprendizagem para a criança, o adolescente e o jovem. A Educação em Tempo Integral 

adentra as escolas públicas brasileiras através do Programa Mais Educação – PME, 

instituído pela Portaria Interministerial n. 17/2007 (BRASIL, 2007) com o objetivo de 

levar para as escolas a ampliação da jornada escolar e a organização curricular visando à 

formação integral dos estudantes, contemplando as dimensões afetiva, ética, estética, 

social, cultural, política e cognitiva (BRASIL, 2009).  

Os resultados apresentados pelo Sistema Nacional de Avaliação por meio da 

Prova Brasil e do cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

vêm revelando um grande número de alunos com baixo desempenho em Língua 

Portuguesa e Matemática tanto nos anos iniciais como finais do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2016). Estes resultados levaram a uma reformulação e a um novo formato do 

PME (Programa Novo Mais Educação), sendo, portanto, integrada aos seus objetivos a 

melhoria do desempenho dos alunos na leitura, escrita e raciocínio lógico matemático. 

A reformulação do Programa revela a disposição do governo federal em continuar na 

busca por uma escola que consiga a formação integral dos estudantes, abrangendo 

aspectos relativos à inclusão social, à redução das desigualdades e à melhoria da 

qualidade da educação. 

Diante deste desafio que se coloca à escola pública brasileira, este trabalho visa 

analisar a proposta pedagógica de Educação Integral, no Programa Mais Educação, 

indagando: quais pressupostos dos Programas Mais Educação e Novo Mais Educação 

estão presentes no projeto de escola de tempo integral e como estão sendo articulados 

no Projeto Político Pedagógico e nas práticas desenvolvidas nas unidades escolares que 

aderiram ao Programa? Assim, elencamos como objetivos desta pesquisa: analisar a 

concepção de Educação Integral expressa nos documentos oficiais e suas relações com o 

tempo e espaço escolar, com a proposta pedagógica e com o currículo; investigar como 

a escola tem construído sua proposta pedagógica ante os pressupostos de uma Educação 

Integral; conhecer e apreciar as concepções teóricas apresentadas pelos participantes do 

Programa e como estes a empregam em sua prática escolar; finalmente discutir sobre o 

impacto da proposta de Educação Integral em relação à evasão e melhoria do 

desempenho escolar dos alunos. 
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PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

No cenário educacional atual, é comum ouvirmos dizer que a educação pública 

brasileira, que seria uma importante ferramenta para o desenvolvimento econômico e 

social do país, não cumpriu as metas preestabelecidas para o século XXI, pois crianças e 

adolescentes não alcançaram as aprendizagens esperadas e as práticas escolares não 

responderam ao que impõe a sociedade atual. Diante deste contexto, acredita-se que é 

preciso avançar nas aprendizagens básicas e oferecer uma “educação que atenda às 

diversas dimensões do sujeito: cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, física e 

biológica, ou seja, que compreenda o ser humano em sua integralidade” (GUARÁ, 

2006, p. 16).  

Quando as práticas escolares deixam de atender às necessidades da sociedade, 

novas concepções, experiências, projetos, programas são postos em debate no campo 

educacional, que buscam estar ligados a contextos sociais, políticos e econômicos de 

um dado momento. De acordo com Gadotti (2009, p. 51), “o debate atual sobre a 

questão da jornada integral, da educação integral ou escola de tempo integral, ocorre no 

momento em que o Brasil está vivendo o desafio da qualidade de educação básica”. Nos 

últimos dez anos, a Educação Integral vem sendo compreendida à luz de várias 

concepções e perspectivas tanto pela legislação educacional brasileira quanto por vários 

educadores e pesquisadores. Em relação às diferentes concepções e perspectivas em que 

vem sendo compreendida, é possível observar que:  

Alguns pensam educação integral como escola de tempo 

integral. Outros pensam como conquista de qualidade social da 

educação. Outros, como proteção e desenvolvimento integral. 

Alguns a reivindicam a partir das agruras do baixo desempenho 

escolar de nossos alunos e apostam que mais tempo de escola 

aumenta a aprendizagem... Alguns outros a veem como 

complemento socioeducativo à escola, pela inserção de outros 

projetos, advindos da política de assistência social, cultura, 

esporte. (CARVALHO, 2006, p. 7) 

 

Gadotti (2009, p. 34-37) assevera que objetivos voltados para a Educação 

Integral dos estudantes não são específicos de escolas em tempo integral, “são objetivos 

de toda escola, e que toda escola deve almejar uma educação integral”, e que “os 

problemas presentes num determinado contexto social devem ser levados em conta pela 

escola e compreendidos criticamente”. O autor defende que a Educação Integral dos 

estudantes implica não somente o ensino de conteúdos curriculares sistematizados pela 

escola, mas também inúmeras oportunidades educativas que contribuirão para a 

formação de sujeitos críticos, autônomos e participativos na sociedade, porém só será 

possível se a proposta político-pedagógica da escola contemplar todas as dimensões do 

desenvolvimento humano, propiciando aprendizagens significativas, emancipação social 

e a formação da cidadania.  

Entende-se com Paro (1988) que uma série de determinantes sociais e 

econômicos propicia a escola desenvolver atividades suplementares a sua função 

pedagógica, pois se não as executar não haveria condições para realizar sua função de 

transmissão do saber sistematizado. Saviani (1996, p. 40) afirma que “as necessidades 

humanas consideradas em um contexto existencial concreto, é que irão determinar os 

objetivos educacionais”, ou seja, o processo educativo da escola depende das 

prioridades dadas pela situação em que ele se desenvolve. Não basta garantir o acesso à 
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escola, não basta ampliar o tempo de permanência na escola, é preciso deixar claro o 

tipo de educação que desejamos, os princípios e objetivos que a definem. “A falta de um 

projeto bem definido pode levar ao fracasso as boas intenções de seus promotores” 

(GADOTTI, 2009, p. 24).   

Assim, para apreender a complexidade inerente à Educação Integral do homem, 

tomaremos como subsídios as obras de Guará (2006), Teixeira (1997), Carvalho (2006) 

Gonçalves (2006). Para analisar a proposta de Educação em Tempo Integral, 

trabalharemos com as obras de Cavaliere (2002; 2010; 2014), Gadotti (2006; 2009), 

Paro (1988), Maurício (2015), Brasil (2009) e Saviani (1996; 2008). Este trabalho se 

embasará também em Pérez Gómez (1998), Libâneo (1998) e Alves (2001) para refletir 

sobre a função social da escola na atualidade.   

 

METODOLOGIA  

 

O presente trabalho se sustenta no materialismo histórico-dialético e adota uma 

abordagem qualitativa, uma vez que várias informações são obtidas e analisadas 

buscando então a realidade concreta, pensada, compreendida em seus mais diversos 

aspectos (MINAYO, 1992). A realidade deve ser compreendida à luz do 

desenvolvimento histórico da sociedade e do ser humano conforme explicitado por 

Marx e Engels (2007, p. 93-94):  

 

[...] não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou 

representam tampouco dos homens pensados, imaginados e 

representados para, a partir daí, chegar aos homens realmente 

ativos e, a partir de seu processo de vida real, expõe-se também 

o desenvolvimento e reflexos ideológicos e dos ecos desse 

processo de vida. 

 

Nosso campo de pesquisa foi delimitado a partir de um mapeamento das 

unidades escolares do município de Bela Vista de Goiás que aderiram ao Programa 

Mais Educação, e tomamos como campo de pesquisa uma delas, adotando-se os 

seguintes critérios de escolha: a escola ser pioneira na implantação do programa na 

Rede Municipal de Ensino, adicionando-se a questão da escola ter sido contemplada 

com o referido programa por estar entre as consideradas prioritárias pelo Ministério da 

Educação, devido ao fato de apresentar Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

– IDEB abaixo da média, conforme padrões mínimos estabelecidos. 

Utilizamos os seguintes instrumentos para busca de informações: análise 

documental, observação e registros no diário de campo, questionários e entrevistas 

semiestruturadas. Como sujeitos da pesquisa, teremos os monitores, o diretor, os 

professores e coordenadores pedagógicos que participam direta e indiretamente do 

Programa.  Os sujeitos integrantes da pesquisa foram selecionados conforme a 

facilidade de acesso da pesquisadora e aceitação deles em participar. Esta pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Goiás e todos os 

sujeitos foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme exigido pelo Comitê de Ética da 

UFG.  

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

A pesquisa encontra-se, atualmente, na fase de início da categorização e análise 
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das informações obtidas no campo de pesquisa por meio dos instrumentos elencados 

anteriormente. As conclusões e contribuições alcançadas nesta pesquisa serão 

apresentadas em forma de uma proposta de atividades formativas para a comunidade 

escolar. Esta proposta formativa será apresentada à Secretaria Municipal de Educação e 

posteriormente desenvolvida na unidade escolar. 

 

Palavras-chave: Ensino. Educação Integral. Programa Mais Educação.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, G. L. A Produção da Escola Pública Contemporânea. Campo Grande: Ed. 

UFMS; Campinas: Autores Associados, 2001. 

 

BRASIL. Portaria n. 1.144, de 10 de outubro de 2016. Brasília: Diário Oficial da União, 

2016. 

 

_______.  Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007. Brasília: DF, 24 de 

abril 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/mais_educacao.pdf. 

Acesso em: 17 abril, 2017. 

 

________. Educação Integral: Texto de referência para o debate nacional – Série Mais 

Educação ed. Brasília: Ministério da Educação, 2009.  

  

 

CARVALHO. Maria do Carmo Brant de. O lugar da educação integral na política 

social. In: Cadernos Cenpec n. 2, Educação Integral, CENPEC, 2006.  

 

DESLANDES. Suely Ferreira. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Suely 

Ferreira Deslandes, Otávio Cruz Neto, Romeu Gomes, Maria Cecília de Souza Minayo 

(organizadora), Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.  

 

GADOTTI. Moacir. Educação Integral no Brasil: Inovações em Processo. São Paulo: 

Instituto Paulo Freire, 2009.  

 

GONÇALVES. Antonio Sérgio. Reflexões sobre a educação integral e a escola de 

tempo integral. In: Cadernos Cenpec n. 2, Educação Integral, CENPEC, 2006.  

 

GUARÁ. Isa Maria F. Rosa. É imprescindível educar integralmente. In: Cadernos 

Cenpec n. 2, Educação Integral, CENPEC, 2006.  

 

LIBÂNEO. José Carlos. Adeus Professor, Adeus Professora? Novas exigências 

educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 1998. Vol. 67.  

 

MARX. Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Alfa-Ômega, 2007.  

 

MAURICIO, Lúcia Veloso. O olhar sobre a educação em tempo integral: o que mudou 

em 10 anos? Cadernos de Pesquisa em Educação, v. 19, nº 42, p. 69 – 90, Vitória, ES: 

2015 

 

PARO. Vitor Henrique. Escola de tempo integral: desafios para o ensino público. São 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/mais_educacao.pdf


 

42  

Paulo: Cortez: Autores Associados, 1988.  

 

PÉREZ GÓMEZ, A. I. As Funções Sociais da Escola: da reprodução à reconstrução 

crítica do 

conhecimento e da experiência. In GIMENO SACRISTÁN, J.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. 

Compreender e Transformar o Ensino. 4 ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

 

SAVIANI. Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: 

autores associados, 1996.  

 

________.  Escola e Democracia. Campinas: autores associados, 2008.  

 

TEIXEIRA. Anísio. Educação para a democracia. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43  

O ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM AS MÃOS: LIBRAS, 

BILINGUISMO E INCLUSÃO 

 

Grazielle Lopes da Mota Bueno (Orientanda – PPGEEB/CEPAE/UFG) 

grazilopesm@hotmail.com. 

Alcir Horácio da Silva (Orientador – PPGEEB/CEPAE/UFG) 

alcirhs@gmail.com. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro Geografia e 

Estatística (IBGE), aproximadamente 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência 

auditiva, o que representa 5,1 % da população brasileira. Desse total, um milhão são 

crianças e jovens até a idade de 19 anos. 

Na educação básica, é recomendável que o educando surdo tenha domínio da 

língua de sinais (L-1) e aprenda o português na modalidade escrita (L-2). A Libras é 

uma forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de 

transmissão de ideias e fatos, empregado pelas comunidades de pessoas surdas do 

Brasil. 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a inclusão e a linguagem de sinais. A 

questão central é: Qual é o nível de domínio de Libras dos professores de Educação 

Física na escola? Partimos da hipótese de que, nas instituições de Educação Básica, é 

possível que haja falta de domínio da Libras pelos professores de Educação Física e a 

ausência de sinais que expliquem conceitos ligados a essa disciplina.  

De início, julgamos fundamental a manutenção de um ambiente linguístico 

escolar adequado ao educando com vistas ao seu desenvolvimento na linguagem e 

cognição. Fernandes (2005) reforça essa ideia quando afirma que um ambiente adequado 

“propicia a pessoa surda a exposição da língua o mais cedo possível, obedecendo as fases 

naturais de sua aquisição [...]. Privá-la desse direito, sob qualquer alegação, é desrespeitá-

la em sua integridade” (p. 45). 

Essa pesquisa tem como objetivo geral, verificar o nível de domínio da Libras 

dos professores de educação física e sua influência (participação, convívio, interesse e 

compreensão de conceitos), numa escola da rede pública do Estadual de Goiás.     Os 

objetivos específicos são: 

_ Identificar qual é o nível de domínio da língua de sinais dos professores de Educação 
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Física e se há formação continuada no ensino de Libras; 

- Identificar qual é a relação construída entre os professores de Educação Física, os 

interpretes de libras e os alunos surdos em uma proposta bilíngue;  

_ Identificar qual é o envolvimento dos alunos ouvintes com os alunos surdos, durante 

as aulas de Educação Física; 

_ Identificar quais as leis que direcionam o ensino de Libras nas escolas públicas no 

âmbito nacional e da rede estadual de Goiás. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A Educação física adaptada é importante para a inclusão de alunos com 

deficiência, sendo um desafio para o professor envolver todos nas aulas independente 

do seu grau de comprometimento. Nesse sentido, a educação inclusiva, especificamente 

as aulas de educação física, pode além de contribuir para integração e socialização do 

educando possibilitar um aprendizado de forma diferenciada ao ser, por isso o olhar da 

disciplina deve alcançar horizontes em que haja formação de um indivíduo com direitos 

que permita transformar a sua realidade. Entende-se que o educando com necessidades 

especiais é capaz de conviver e de se desenvolver em diferentes campos: psicológico, 

social, linguístico e motor como qualquer outro aluno considerado “normal” pelo 

imaginário social. 

A construção da identidade surda é essencial, pois grande parte dos surdos nasce 

em lares de ouvintes (QUADROS, 1997). E o “ouvintismo” presente na sociedade ainda 

é muito acentuado, segundo Skliar (1999), esse termo trata-se de um conjunto de 

representações ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se 

como se fosse ouvinte. Assim esses olhares e narrações são legitimados e percebidos na 

rotulação de um ser deficiente, ou seja, não ouvinte. 

A busca por uma identidade surda, deve ser “construída dentro de uma cultura 

visual”, como uma “ construção multicultural” (SKLIAR,1999), e não isolada. O surdo 

precisa ter contato com a comunidade surda e ouvinte, porém não pode deixar que a 

cultura do ouvintismo se sobreponha a sua. O mesmo autor relata que é preciso manter  

estratégias para que a cultura dominante não reforce as posições do poder e privilégios, 

que acontecem em vários espaços, inclusive na escola. 

A língua de sinais possibilita aos educandos surdos uma melhor comunicação e 

socialização com os integrantes da comunidade escolar, além de auxiliar no processo de 
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aprendizagem. Nesse sentido, a principal intenção desta pesquisa é investigar as 

dificuldades e possíveis estratégias a serem adotadas por professores de Educação Física 

do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública estadual de Goiás no ensino dos 

conteúdos dessa disciplina para estudantes surdos. Para as nossas análises, levaremos em 

conta a importância da implementação da Língua Brasileira de Sinais na construção de 

conceitos da Cultura Corporal (Coletivo de Autores – 1992) e sua contribuição no 

processo da aprendizagem e vivências no ambiente escolar. 

A elaboração de um glossário semibilíngue – Língua Portuguesa e Língua de 

Sinais, que segundo Tuxi (2017), tem o “ intuito principal de registar e organizar os sinais 

termos” na área de Educação Física,  poderá auxiliar os profissionais da área, e 

possibilitará a compreensão dos conceitos e a comunicação do aluno surdo com os 

ouvintes, sem a necessidade do intérprete, possibilitam que por meio da Libras é possível 

interagir, aprender e estabelecer relações em um espaço integramente inclusivo.  

Segundo, Oliveira e Stumpf (2013), o conhecimento construído por meio do glossário é 

uma ferramenta de consulta que contribui para melhor qualidade das aulas, na pesquisa 

da área de língua de sinais e também no uso da comunidade surda. A Libras é uma 

linguagem ativa, e através dela os surdos conquistam o seu espaço no mundo. 

A conquista e a ampliação dos direitos das pessoas têm ocorrido em diferentes 

áreas, que caminha a passos lentos rumo a quebra de paradigmas relacionados à inclusão. 

Na perspectiva social, o indivíduo com deficiência auditiva foi há séculos marginalizados 

e excluídos por uma sociedade que vem construindo seus valores e práticas baseadas na 

cultura sonora. Dentro do ambiente escolar, o sujeito surdo tenta buscar uma 

“emancipação”, ou seja, sair da rotulação de discriminação que lhe é imposta, por uma 

sociedade excludente. Quando o ambiente escolar oferece condições plenas de acesso ao 

conhecimento, a educação inclusiva começa a existir. 

 

METODOLOGIA 

  

Esse estudo se caracteriza como pesquisa qualitativa, estando na fase de 

andamento dos estudos bibliográficos e pesquisas de campo na Escola Estadual 

Colemar Natal e Silva, da rede pública de Goiás, que atende um maior número da 

população de pessoas com surdez no contexto da educação básica, do ensino 

fundamental, das respectivas séries 6°, 7° e 8° anos. Assim sendo os destinatários desta 

pesquisa, são os discentes de Educação Física (três alunos surdos) e três intérpretes de 
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Libras, A pesquisa foi dividida em: 1) Observação de campo e aplicação de 

questionários semiestruturados; 2) Elaboração de metodologia com o  professor regente 

elencando sinais relacionados à inclusão do surdo e ministrações de aulas com o tema. 

Baseado na Pedagogia Histórico-Crítico, este processo foi organizado na seguinte 

sequência: a) Prática Social; b) Problematização; c) Instrumentalização d) Catarse e, e) 

Prática Social. Tais passos estão disponíveis no plano de unidade, construído conforme 

o modelo sugerido por GASPARIN (2011); 3) Elaboraremos um glossário em libras 

(como produto final da pesquisa) relacionado a linguagem e conceitos próprios da 

disciplina de Educação Física, composto por 30 verbetes; 4) Validação do Glossário 

semibilíngue, com a aplicação na escola em estudo.  

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

   

A pesquisa se encontra em fase de andamento, estando em fase de conclusão da 

revisão bibliográfica sendo realizada dando-nos suporte para a análise sistemática dos 

elementos sugeridos pelo projeto de pesquisa. Os dados levantados e sistematizados 

neste estudo serão, inicialmente, observados em campo e analisados diante das teorias 

que envolvem os conceitos necessários. 

Sendo assim, a nossa avaliação inicial é a de que os profissionais de Educação 

Física, no trabalho com os alunos surdos, necessitam de qualificação em Educação 

Especial ou habilitação na língua de sinais, uma vez que “o aprendizado da Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, pode proporcionar total interação entre os alunos e um 

maior desenvolvimento cognitivo” (BRASIL, 2000, p. 48). 

Além disso, a elaboração de um glossário sistêmico semibilíngue, produto final 

de nossa pesquisa, que se baseia em terminologias da Educação Física, tendo como 

principais autores Oliveira e Stumpf (2013), Tuxi (2017), permitirá, a partir de pontos 

de vista linguístico, educacional e tecnológica, na perspectiva do conhecimento da 

Cultura Corporal (Coletivo de Autores – 1992) fornecer  elementos para a ampliação do 

conhecimento prático e esclarecimentos sobre a linguagem por meio de termos 

utilizados em duas áreas temáticas: Práticas Pedagógicas e Cultura Corporal.  

O objetivo das terminologias que comporão o glossário é o de fornecer 

informações e ampliações das atividades essenciais a sociedade de forma prática, sendo 

uma ferramenta que proporcionará aos alunos surdos construir conceitos e ampliá-los 
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em diferentes contextos como explicar a diferença dos termos atividade física e 

exercício físico.  

Dentro de uma proposta de educação inclusiva e bilíngue o educando surdo 

possui sua forma de comunicação, expressão e cultura como a qualquer outro estudante 

ouvinte, sendo tratado de forma singular. Para Fazenda (1991), há a necessidade de se 

ter o desejo de criação, de inovação e de se ir além, sendo tal proposta de uma educação 

bilíngue o caminho de descobertas e sem volta para o ensino dos alunos surdos. 

 

Palavras Chave: Educação Física. Libras. Glossário 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa pretende investigar como acontecem as práticas de leitura literária 

em uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental, em uma escola da rede pública de 

ensino no município de Goiânia, com o objetivo de problematizar essas práticas e suas 

relações com a formação do aluno leitor. Partimos da hipótese de que, ainda hoje o 

ensino da leitura e literatura na escola continua vinculado às práticas tradicionais de 

ensino. Conforme essas práticas, muitos professores se baseiam em metodologias 

centradas na transmissão-repetição de conteúdos.  Além das questões apontadas, 

percebemos a pouca familiaridade dos professores com o acervo literário dedicado às 

crianças, por isso não utilizam a literatura infantil como recurso para o ensino e 

estímulo da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental. Assim, a problemática que 

instigou a presente pesquisa consiste na dificuldade apresentada por muitos professores em 

efetivar práticas significativas com a leitura literária na sala de aula, principalmente nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, a pesquisa propõe-se a desvelar se o trabalho 

com a literatura infantil se faz presente ou ausente nessa turma, bem como desvelar as 

razões da ausência, se for esse o caso, e as condições em que é desenvolvido, quando 

presente.  Objetiva, também, identificar a concepção de linguagem que norteia a prática 

docente na condução do trabalho com a leitura literária. Pretende ainda, identificar se as 

práticas de leitura literária se fazem presentes no contexto familiar e se tais práticas têm 

contribuído para a formação do aluno leitor. 

Segundo dados recentes de pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Rio 

de Janeiro sobre os hábitos culturais do brasileiro, feita em 70 cidades de nove regiões 

metropolitanas, sete em cada dez brasileiros não leram um livro sequer no ano de 2014, 

sendo que o uso da internet foi um dos motivos apontados para tal fato, principalmente entre 

os jovens. A pesquisa revelou o crescimento na falta de interesse dos brasileiros pela arte e 
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literatura. Em 2013, 49% dos brasileiros afirmaram não ter praticado nenhuma atividade 

cultural. Em 2014, esse percentual subiu para 55%.  Dados da pesquisa mostram que a falta 

de hábito foi o principal motivo para não ler ou frequentar eventos culturais. Esses dados nos 

revelam a gravidade da situação, tornando-se urgente o resgate do hábito de ler (Fonte: 

FECOMÉCIO/ RJ, 2015). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Muito se tem falado sobre a importância da leitura na escola, porém, sabemos 

que os desafios que se impõem para sua efetivação são inúmeros, o que acaba por 

impossibilitar a formação de leitores. No Brasil ainda notamos que as práticas de leitura 

nas escolas ocorrem de forma muito precária, sendo reservado pouquíssimo ou nenhum 

tempo para sua realização. 

Segundo Candido (1995), a literatura apresenta-se como “manifestação universal 

de todos os homens em todos os tempos”, sendo assim, uma necessidade vital de todo 

ser humano, constituindo, portanto, um direito universal. Assim, o autor a considera 

como um instrumento indispensável para a humanização das pessoas, ressaltando, pois, 

seu valor para a formação do homem. 

Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um 

instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos 

currículos sendo proposta a cada um como equipamento 

intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou 

os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas 

manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A 

literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 

fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os 

problemas. (CANDIDO, 1995, p. 177) 

            Desse modo, para o referido autor, a literatura está ligada aos direitos humanos, 

pois ela nos humaniza à medida que dá forma aos nossos sentimentos e à nossa visão de 

mundo. Negar esse direito constitui-se, pois, num modo de mutilar a nossa própria 

humanidade. De acordo com Zilberman (2009), a escola tem interpretado de forma 

mecânica sua tarefa no que diz respeito ao ensino da leitura. A autora refere-se ao fato 

de a escola não promover de modo eficiente um programa de ensino que, além de 

habilitar o aluno à leitura, o transforme em um leitor. Ou seja, ao negligenciar o acesso 

à literatura, a escola não tem promovido situações pedagógicas que privilegiem a 

formação de leitores. 
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  Para Geraldi (2015), diante do insucesso no que diz respeito ao processo de 

aprendizagem dos alunos, observa-se com frequência, como a escola conseguiu ao 

longo do tempo, culpabilizar os próprios educandos por esse fracasso e ainda, “propagar 

a ideologia de que a escola (e a educação que ela fornece) é o espaço privilegiado de 

construção das igualdades sociais entre sujeitos desiguais” (GERALDI, 2015 p. 89). 

Assim, transmite a ideia de que os problemas de aprendizagem estão relacionados à 

incapacidade individual do sujeito e não a um problema da sociedade. No que se refere 

ao ensino da leitura, o autor nos alerta para a importância de compreendermos a 

linguagem como um processo de constituição dos sujeitos. “Mais do que ver a 

linguagem como uma capacidade humana de construir sistemas simbólicos, concebe-se 

a linguagem como uma atividade constitutiva, cujo lócus de realização é a interação 

verbal” (GERALDI, 1999, p. 67). Daí a importância de se criarem situações que 

possibilitem ao aluno vivenciar experiências significativas com a linguagem. Para tanto, 

segundo ele, as práticas de leitura, produção e análise linguística devem se basear no 

processo das relações de ensino, pautando-se na interação entre os sujeitos envolvidos.  

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse trabalho optamos pelo estudo de caso, dentro de 

uma vertente qualitativa por se tratar de uma metodologia que permite uma melhor 

compreensão do problema em questão. O estudo de caso permite ao pesquisador a 

utilização de uma variedade de fontes para a coleta de dados.  Assim, a presente 

pesquisa pretende verificar como acontecem as práticas de leitura literária em uma 

turma de 3º ano do Ciclo I, em uma escola da rede pública de ensino, localizada no 

bairro Jardim Novo Mundo, na região leste do município de Goiânia. A maioria dos 

alunos dessa turma estão na faixa etária entre 8 e 9 anos de idade. Residem próximo à 

escola, e muitos apresentam dificuldades em seu processo de ensino e aprendizagem.  

Dentre os recursos utilizados podemos citar a realização de entrevistas, gravação 

em áudio e relatos escritos dos sujeitos envolvidos. De acordo com Bortoni-Ricardo 

(2008, p. 62) esse tipo de instrumento é muito positivo para a coleta de dados, pois 

“permite ao observador “revisitar” os dados muitas vezes para tirar dúvidas e refinar a 

teoria que está construindo”. Segundo Lüdke e André (2014), a entrevista é umas das 

técnicas de coleta de dados mais utilizadas nas pesquisas das ciências sociais, 

desempenhando papel importante nos estudos científicos. Faremos a análise e reflexão 
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em torno das observações de aulas envolvendo práticas de leitura literária com essa 

turma.  

Além disso, utilizaremos recursos como a análise de documentos institucionais 

como o plano de curso, planos de aula, diário de classe, Projeto Político Pedagógico, 

bem como aplicação de questionários e entrevistas aos sujeitos envolvidos na pesquisa 

como pais, alunos e professora regente. No decorrer da pesquisa, os dados serão 

transcritos e analisados em consonância com o referencial teórico adotado, assim como 

as hipóteses serão revisitadas, de forma que esses elos ajudem a chegar às conclusões da 

pesquisa.  

RESULTADOS 

Até o momento, a análise dos dados em consonância com o referencial teórico 

adotado, tem revelado grandes dificuldades na condução do trabalho com a literatura 

infantil. As entrevistas gravadas em áudio ainda estão sendo analisadas de maneira mais 

cautelosa, mas já nos dão pistas acerca do modo precário com que a leitura vem sendo 

abordada. Até então é possível perceber que, apesar da existência de uma biblioteca com 

um acervo que ultrapassa 6.200 títulos de livros, além de um projeto comum descrito no 

Projeto Político Pedagógico com o seguinte título “Projeto sala de leitura: Estímulo ao 

prazer em ler e a curiosidade em aprender” cujo objetivo principal é a construção do 

gosto pela leitura por meio do acesso e empréstimo de livros literários, os alunos têm 

pouquíssimo acesso a leitura de obras literárias. Não costumam frequentar a biblioteca 

da escola e nem fazem empréstimo desses livros. Segundo a coordenação pedagógica da 

escola esse fato se justifica pela ausência de uma bibliotecária, pois essa profissional 

trabalha apenas no turno matutino.  

De acordo com os dados obtidos por meio de entrevista com a professora regente 

da turma pesquisada, os alunos não têm acesso nem mesmo à caixa de livros literários 

do programa PNAIC- Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, a qual deveria 

ficar na sala para o acesso da professora e dos alunos. Podemos afirmar que a escola 

tem negligenciado o direito à literatura, à medida que ignora a questão, não 

apresentando um esforço coletivo para resolver ou mesmo minimizar esse problema. 

Alguns poucos alunos afirmaram ter livros em casa. Porém, mesmo com toda essa 

restrição apresentada acima, alguns manifestaram interesse pela leitura, afirmando 
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recorrer à leitura de “histórias diversas” nos livros didáticos, geralmente, livros 

referentes aos anos anteriores, usados para pesquisa e recorte.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

Buscando contribuir para uma prática pedagógica mais significativa no que se 

refere à abordagem de obras literárias no contexto escolar, bem como contribuir para a 

ampliação do acesso à literatura infantil, pretendemos oferecer um produto voltado para 

a análise e reflexão de práticas de leitura literária no 3º ano do ensino fundamental. Para 

tanto, propomos a realização de uma sequência didática – a qual encontra-se em fase de 

construção e aplicação – pautada na proposta do letramento literário defendido por 

Cosson (2014). O autor defende que o ensino da leitura literária na escola básica deve ir 

além das práticas escolares usuais. Soares apud Cosson (2014) define o fenômeno do 

letramento do seguinte modo: “Trata-se não da aquisição da habilidade de ler e escrever, 

como concebemos usualmente a alfabetização, mas sim da apropriação da escrita e das 

práticas sociais que estão a ela relacionadas” (Cosson, 2014, p. 11). Para isso, é 

fundamental compreendermos a literatura como uma atividade humana, um direito 

imprescindível com grande impacto na constituição dos sujeitos sociais. 

Para melhor sistematização da sequência didática, bem como a exposição das 

etapas e dos resultados da pesquisa, será confeccionado um Portfólio com as produções 

escritas e ilustrativas dos sujeitos envolvidos. A escolha desse instrumento se deu pelo 

fato de se tratar de um documento que permite a organização dos dados obtidos de 

maneira clara e acessível. Dessa forma, esse instrumento será muito útil por permitir a 

participação de todos os sujeitos participantes da pesquisa de várias maneiras, como por 

meio do registro das rodas de conversa, releituras das obras literárias selecionadas, seja 

através da escrita ou ilustrações dos alunos, relatos dos pais, entre outras possibilidades, 

permitindo, dessa forma, uma melhor visualização dos benefícios, das dificuldades e 

futuros desafios para os professores, pais e alunos.  

Palavras-chave: Ensino. Literatura Infantil. Leitura. 
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INTRODUÇÃO 

O interesse por desenvolver este estudo, abordando a Educação Especial, 

especificamente a deficiência intelectual e o Ensino de Ciências, surgiu das experiências 

acadêmicas e profissionais por mim vivenciadas na Rede Estadual de Educação de 

Goiás. Para a concretização da pesquisa, relacionei os estudos desenvolvidos na área da 

Educação Especial e na área do Ensino de Ciências, para identificar como são mediados 

os conceitos básicos de Genética para alunos com deficiência intelectual matriculados 

no Ensino Médio de uma escola estadual regular de ensino do município de Goiânia. 

Como a Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 

níveis e modalidades de Educação e tem como público alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, incluindo no 

grupo da deficiência, os alunos com deficiência intelectual matriculados em escolas 

regulares de ensino, a pesquisa foi desenvolvida nessa área devido à importância da 

inclusão desses indivíduos no sistema educacional e, por conseguinte, na sociedade. 

A PESQUISA 

A pesquisa fundamenta-se na teoria sócio histórica estudada principalmente nas 

obras de Vygotsky e seus seguidores, como Luria, Leontiev (1991), Rego (2002) e 

Plestch (2009; 2014). Por meio da teoria sócio histórica encontramos conceitos e 

elementos que nos deram suportes necessários para fundamentar o processo ensino 

aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, bem como a mediação docente 

dos conceitos básicos do conteúdo de Genética, como, por exemplo: mediação, 

desenvolvimento humano, níveis de desenvolvimento humano, zona de 

desenvolvimento proximal, linguagem, defectologia, conceitos espontâneos e conceitos 

científicos, funções mentais superiores, interação social e outros. 

Como objeto de investigação, o estudo teve como análise a deficiência 

intelectual, portanto, foram abordadas não somente as características de alunos do 
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Ensino Especial em escola pública, mas o tipo de apoio que os alunos com deficiência 

intelectual necessitam nas escolas regulares de ensino. Conforme APAE (1999) apud 

Carvalho (2006), 

 

[...] a pessoa necessitará de um apoio intermitente (realizado, 

quando necessário, em determinado momento da vida); de um 

apoio limitado (que ocorrem mais vezes durante a vida, mas 

apenas para realizar uma tarefa específica); de um apoio 

moderado ou extensivo (regular, sem prazo determinado para 

seu término); ou de um apoio difuso ou generalizado (constante, 

de alta intensidade e que exige mais pessoal que os apoios 

extensivos e os de tempo limitados, devendo ser oferecido em 

diferentes áreas do desenvolvimento). 

 

No caso, os alunos com deficiência intelectual observados neste estudo 

necessitam de um apoio moderado ou extensivo para a realização de atividades dentro e 

fora da sala de aula. Na rede estadual de ensino do Estado de Goiás, os apoios referentes 

à deficiência intelectual são representados pelo professor de apoio à inclusão. Esse 

profissional atua como docente dentro das salas de aulas, juntamente com os professores 

regentes das disciplinas, e apoia todos os alunos da sala, especificamente os alunos com 

deficiência intelectual e transtornos globais do desenvolvimento (GOIÁS, 2014).  

Assim, entendemos que o processo de ensino aprendizagem de todos os alunos 

deve considerar os conceitos espontâneos (VYGOTSKY, 1998) que cada um traz do seu 

meio social e estar em consonância com o que nos apresenta Freire (1996) - uma relação 

dialógica dos saberes, em que há uma parceria no desenvolvimento do ensinar e do 

aprender, que resulta em uma construção conjunta de novos conhecimentos e, portanto, 

de uma possível transformação social: “o ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 21).  

Nesse sentido, as instituições escolares devem ter um novo olhar sobre a 

construção de um currículo que crie possibilidades de aprendizagem para todos os 

alunos. A ideia é de se ter uma fundamentação curricular baseada no pensamento de um 

currículo aberto e flexível apresentado por Carvalho (2008), que perpassa pela atuação 

dos professores, no sentido de sempre flexibilizar sua prática pedagógica considerando 

os diversos interesses e ritmos de aprendizagem que os alunos possuem. 

Além da relevância da luta pela inclusão educacional e social de alunos - público 

do ensino especial em nossa sociedade, é de fundamental importância a formação 

continuada de professores da área de Ciências da Natureza e de outras áreas no que se 
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refere a estudos relacionados à mediação de conceitos específicos a alunos com 

deficiência intelectual, além da utilização de um currículo flexível para que obtenham 

uma aprendizagem significativa. 

Vale ressaltar que as temáticas - Educação Especial, Deficiência Intelectual, 

Ensino de Ciências, Biologia e Genética - definidas para este estudo, embora 

contemplem um interesse pessoal, têm importância no aprofundamento dos 

conhecimentos nessas áreas, sobretudo se forem levados em consideração o número 

reduzido de artigos encontrados no domínio da Scielo e nos trabalhos da CAPES. O que 

podemos perceber nos portais da CAPES e da SCIELO, na área da Educação Especial, é 

a existência de muitos trabalhos científicos, mas poucos retratam os processos de ensino 

e aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual no que se refere ao ensino de 

ciências.  

Diante disso, a inquietação suscitada pelas questões colocadas inicialmente e 

pela quase completa ausência de trabalhos publicados sobre tais questões definiu o 

problema que norteou a pesquisa: Como são mediados os conceitos básicos do conteúdo 

de Genética para alunos com deficiência intelectual matriculados em uma unidade 

escolar estadual regular de ensino do município de Goiânia?  

OBJETIVOS 

Destarte, o Objetivo Geral da pesquisa foi construir e organizar um caderno 

pedagógico intitulado Coletânea: Escritos sobre a Educação Especial e o Ensino de 

Ciências, com foco na investigação da mediação dos conceitos básicos sobre o conteúdo 

Genética, nas aulas da disciplina Biologia, bem como na utilização de um currículo 

flexível e na atuação  dos profissionais da REAI,  do grupo docente e gestor da unidade 

escolar e da família  no processo de ensino aprendizagem dos alunos com deficiência 

intelectual matriculados na 3.ª série do Ensino Médio.   

Para consecução desse Objetivo, estabeleceram-se como Objetivos Específicos: 

averiguar se o professor regente de Biologia faz uso de um currículo flexível durante a 

mediação, para os alunos com deficiência intelectual, dos conceitos básicos de 

Genética; verificar como alguns profissionais da rede estadual de apoio à inclusão 

(professor de apoio à inclusão, professor de AEE, equipe multiprofissional), equipe 

gestora e família dos alunos com deficiência intelectual contribuem para o processo de 

ensino e aprendizagem na área do Ensino de Ciências/Biologia; analisar se os alunos 

com deficiência intelectual aprendem ou não os conceitos básicos de Genética por meio 



 

57  

da mediação do professor regente de Biologia e de outros profissionais da unidade 

escolar. 

METODOLOGIA 

Em relação à metodologia da pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa em 

forma de estudo de caso (LUDKE; ANDRÉ, 2014), tendo, como estratégias para coleta 

de dados, observações, aplicações de questionários e entrevistas e construção de 

relatórios que deram suporte para a construção e organização do nosso produto 

educacional (caderno pedagógico). As observações da mediação do professor regente de 

Biologia, da atuação da REAI, da equipe gestora e da família dos alunos com 

deficiência intelectual permitiram a aquisição das respostas dos objetivos e problema 

norteadores da pesquisa em questão. 

A unidade escolar estadual, a série e o nível de ensino utilizados nesta pesquisa 

foram escolhidos segundo critérios que envolveram a rede regular de ensino, a unidade 

escolar estadual regular que fosse referência em Educação Inclusiva no município de 

Goiânia, a existência de alunos com deficiência intelectual matriculados e atuação 

efetiva da REAI na unidade escolar. 

O PRODUTO EDUCACIONAL 

  Com base nos relatórios, questionários, entrevistas, observações realizadas 

durante a pesquisa, construímos e organizamos um caderno pedagógico denominado: 

Coletânea – Escritos sobre a Educação Especial e o Ensino de Ciências que se 

apresenta como o produto educacional resultante desse estudo de Mestrado Profissional. 

Deste modo, espera-se que este produto educacional apresentado como um caderno 

sirva de subsídio teórico e prático em relação à Educação Especial e ao Ensino de 

Ciências, e que contribua pedagogicamente com o grupo de profissionais da unidade 

escolar pesquisada. O nosso caderno pedagógico possui dez textos de autores diferentes. 

Todos são profissionais da educação e escreveram sobre o processo ensino 

aprendizagem de Ciências/Biologia e dos alunos com deficiência intelectual na rede 

regular de ensino.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise desta experiência evidenciou, por um lado, a necessidade de 

investimento na formação continuada na área de Ensino de Ciências/Biologia e 
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Educação Especial, uma vez que há ainda muitas dificuldades e limites para 

aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, e, por outro, que a mediação dos 

conteúdos acadêmicos para esses alunos é possível, por meio de um currículo flexível. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências/Biologia. Mediação docente. Educação especial. 

Deficiência intelectual.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa tem como objetivo investigar os processos de letramento 

com base no uso de gêneros textuais narrativos, especialmente contos, em uma turma de 

1° ano do Ensino Fundamental, de uma escola privada localizada na cidade de Goiânia, 

bem como os respectivos resultados na prática de letramento inicial. Os alunos têm 

entre 6 e 7 anos e, conforme os dados socioeconômicos da escola investigada, são 

predominantemente de classe média e seus pais, em geral, possuem ensino superior.  

 

OBJETO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 A presente pesquisa pretende esclarecer se o uso do letramento, a partir de uma 

concepção interacional de linguagem associado aos textos narrativos, em especial os 

contos, favorecem o desenvolvimento do processo de leitura e escrita, com eficiência, 

para a prática social em crianças nas séries iniciais. (MARCUSCHI, 2001).  

 

OBJETIVOS 

 

-Identificar e analisar como se dá o processo de letramento em turma do 

primeiro ano do ensino fundamental I, em uma escola particular da cidade de 

Goiânia;  

-Analisar o modo como o gênero conto é trabalhado em sala de aula, observando 

as implicações estruturais do gênero e sua função social diante de alunos 

iniciantes. 

-Observar o tratamento do conceito de gêneros textuais em sala de aula, bem 

como o processamento desse conceito na prática de letramento, envolvendo 

professor-aluno. 

-Propor a aplicação em sala de aula do gênero textual conto, observando as 

implicações discursivas do gênero e sua apropriação por parte dos alunos.  

mailto:juliana.s.a.oliveira@hotmail.com
mailto:elisandra.filetti@yahoo.com.br
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 -Propor atividades metodológicas que favoreçam o letramento em sala de aula, 

bem como o trabalho do professor da escola básica com a leitura literária a partir de 

contos. 

 -Apresentar e testar o produto educacional em sala de aula, observando que 

estratégias são mais eficazes no processo de ensino-aprendizagem.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  

 No quadro social atual, se faz absolutamente necessário que a alfabetização 

institucionalizada supere suas limitações e contemple o letramento, não numa 

disciplina, ou numa aula, mas na forma de conceber o conhecimento em todas as áreas, 

pois ao contrário do que se espera, o que impera ainda nas escolas brasileiras é o ensino 

de língua portuguesa pautado na gramática, no certo e no errado.  

 A compreensão de um ensino de língua apartado das necessidades 

comunicativas e sociais do indivíduo, cria um distanciamento das práticas sociais e uma 

compreensão equivocada de que aprender a língua é decorar regras da gramática 

normativa, ao contrário do correto, que é saber utilizar a língua de acordo com as 

situações de interação social. Por isso, a proposta de um ensino de língua, a partir da 

leitura e produção de texto, favorece o letramento escolar. Apesar de o conceito de 

letramento ser bastante recorrente e amplamente discutido pelos textos orientadores 

curriculares, ainda pairam dúvidas no que consiste esse conceito e seu método, ou seja, 

como tratar essa abordagem no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, 

em situações concretas de ensino.  

Marcuschi (2011) defende que a leitura e escrita, com base no letramento, é 

essencial para que os seres humanos sejam seres sociais e sobrevivam na sociedade 

moderna, uma vez que não se basta ler e escrever para atuar como cidadão na 

sociedade, os sujeitos precisam refletir e compreender a si e a sociedade, para tanto, 

esse sujeito precisa dos subsídios da interpretação, da capacidade de fazer relações e ler 

os contextos, ou seja, o sujeito precisa ser letrado. 

 Assim, a importância de um ensino de língua que se paute no letramento deve 

tomar como ponto de partida o trabalho com a leitura e escrita nas diversas situações de 

comunicação, recorrendo às formas linguísticas com suporte em textos, evidenciando a 

estrutura gramatical a favor do texto, ou seja, a gramática em uso, contextualizada, de 
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acordo com as exigências do gênero especificado.  

 A partir do letramento temos a importância de se utilizar os gêneros textuais e 

em especial, os contos, no processo de leitura. Isso,  porque esse gênero além de ser o 

primeiro contato da criança com a leitura, que pode ser realizada pela família ou pela 

escola, são também muito acessíveis e populares e circulam sob diversas roupagens em 

filmes, desenhos etc. Portanto, a presença dos contos na escola possui uma importância 

muito grande na formação da criança como ser social e como leitor. A instituição 

escolar tem um papel fundamental nessa formação e extrapolando a mesma, também 

pode concomitantemente desenvolver o letramento, posto que o gênero se torna o meio 

de articulação entre práticas escolares e os objetos escolares, em especial a produção de 

textos e a leitura.  

 Schneuwly (2004 p. 65) “na sua missão de ensinar o aluno a escrever, a ler e a 

falar, a escola, forçosamente, sempre trabalhou com os gêneros, pois toda forma de 

comunicação- portanto, também aquela centrada na aprendizagem – cristaliza-se em 

formas de linguagem específicas”. Assim, na escola, o gênero conto não será apenas um 

instrumento de comunicação, de formação social ou emocional, mas um objeto de 

ensino-aprendizagem.  

 É importante enfocar o letramento através dos gêneros textuais, abandonando o 

estudo restrito à palavra, que desconsidera a variedade de gêneros textuais escritos e 

falados presentes incisivamente no cotidiano social. O estudo de narrativas orais e 

escritas pode trazer contribuições para uma compreensão ainda maior do potencial da 

narrativa no letramento de crianças.  

 Nessa perspectiva, o presente trabalho pretende esclarecer a contribuição da 

narrativa para o desenvolvimento da competência comunicativa, que vai além do 

entretenimento, pois evolui as habilidades físicas, psicossociais e cognitivas da criança 

no processo de aquisição de língua/no letramento, além de estudar e avaliar a prática de 

letramento, por meio dos contos, confirmando sua validade teórica e sua utilidade 

prática e pedagógica no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa será realizada em uma turma de 1º ano da primeira fase do ensino 

fundamental de uma escola privada de Goiânia no turno matutino, série a qual eu 

também faço parte como professora regente, porém de outra turma. As crianças da 
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turma possuem entre 6 e 7 anos de idade. Assim procura-se compreender o 

funcionamento do processo de aquisição de leitura e escrita a partir do conceito de 

letramento e do uso do gênero conto em sala de aula, bem como sua eficiência na 

formação de leitores mais autônomos, conscientes e eficientes, que se apropriam da 

escrita para exercer seu papel social no mundo.  Esta pesquisa ao se propor a investigar 

como se dá o processo de letramento mediado pelo uso do gênero conto busca entender 

os princípios que envolvem a aquisição de leitura e escrita em séries iniciais, bem como 

a apropriação por parte dos alunos a respeito da língua portuguesa escrita. A presente 

pesquisa se constitui como pesquisa-ação, que, segundo André (1995) tem caráter de 

análise, coleta de dados, conceituação de problemas, planejamento de ações e execução. 

A investigação será composta, basicamente, por quatro fases: a primeira fase é o 

levantamento bibliográfico acerca das três vertentes, alfabetização, letramento, gêneros 

textuais e o gênero narrativo conto. A segunda fase constitui a coleta de dados em que 

haverá a realização de entrevista gravada e transcrita com a professora regente, para o 

conhecimento da sua concepção de letramento e sobre a práxis no ensino de leitura e 

escrita da língua. Nessa foi recolhida a produção escrita dos alunos de uma narrativa a 

partir do modo como eles a entendem, a escrita que já foi recolhida foi feita livre em 

tema e quantidade de linhas, somente o gênero narrativo foi definido. Já, a terceira fase, 

fase a qual a pesquisa se encontra é a de descrição e de análise dos dados coletados. A 

quarta fase consistirá na elaboração e aplicação de uma sequência didática por meio dos 

contos, a partir dos dados obtidos no diagnóstico. Ao final da sequência didática, será 

solicitado aos alunos que elaborem uma produção textual escrita de um texto narrativo, 

que será comparada àquela utilizada na composição do diagnóstico. 

 

RESULTADOS 
 

Até o presente momento a pesquisa está na fase de descrição e análise dos dados. 

Após essa fase, será construída e aplicada as 4 sequências didáticas com a turma 

investigada. As sequências são basicamente quatro planos de aula em que a prática de 

leitura e escrita será feita através de uma concepção de letramento e por meio dos 

gêneros textuais narrativos. 

  

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO 

 

 O produto que constitui as sequências didáticas, formarão um material  
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importante para auxiliar o trabalho do professor com os gêneros narrativos em sala de 

aula, numa prática de letramento e pode gerar resultados excelentes, pois com ele, o 

professor poderá avançar com a sua prática de alfabetização pautada no letramento, por 

meios dos contos, que será um instrumento importante no processo de alfabetização e o 

aluno com isso, poderá participar ativamente do seu processo de aquisição e 

desenvolvimento da leitura, escrita e construção de sentidos. De modo que o estudante 

não apenas saiba ler, mas saiba construir e empregar sentidos. Esse material também 

será disponibilizado em um domínio na internet como suporte, para todo profissional 

que queira adotar essa prática.  
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INTRODUÇÃO 
 

A determinação em pesquisar “A motivação do aluno ao final do nível 

fundamental pelo ensino de história em escola da Rede Municipal de Goiânia”, parte de 

inquietações advindas de vivências, experiências e saberes adquiridos no ensino 

fundamental público dos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia ao longo de 

cerca de dez anos como professor de história e, em menor tempo, como professor 

pedagogo, também ministrando essa disciplina. Nesse período, foi possível ouvir 

diversas vezes alunos questionarem sobre a relevância de muitos dos conteúdos 

curriculares ou mesmo do ensino escolar de história como todo. Foi possível perceber 

também a angústia de professores com o desinteresse de alunos.   

Ao ouvir essas vozes, levantamos a suspeita de que o problema perpassa o 

currículo oficial da disciplina e sua instrumentação didática na prática de professores 

centrados nas propostas contidas nos livros didáticos. Entretanto, sabemos que o 

currículo escolar encontra-se cada vez mais engessado pelas políticas públicas que, 

aliás, está sofrendo nesse momento mais um retrocesso com a aprovação de uma base 

nacional curricular comum (já aprovada para o ensino médio e com propostas em 

andamento para o ensino fundamental) capitaneada por setores sociais conservadores. 

Semelhantemente, a pressão ao uso de livros didáticos como verdadeiros guias da 

prática docente, provavelmente não só permanecerá como possivelmente até aumentará 

para condicionar esse profissional ao cumprimento das diretrizes nacionais. De modo 

que o professor precisará, em sua margem de autonomia, tentar romper ao máximo com 

essas condições impostas pelo poder central, o que só será possível mesmo a partir de 

sua prática metodológica.  

Assim, essa pesquisa que tem como locus o ano/série final do ensino 

fundamental de história em escola da rede municipal de Goiânia (região Oeste) partirá 

da hipótese de que é o método do profissional do ensino que poderá promover a 
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(des)motivação do aluno pelo ensino. Não obstante, essa hipótese se relacionará com o 

currículo e o livro didático. E, devido minha suspeita centrar-se no trabalho 

metodológico do professor, que não estaria contemplando vivências e representações de 

seus alunos e tornando o ensino de história sem sentido para eles, proponho o uso de 

tecnologias digitais com a produção de vídeos protagonizados pelos alunos, como meio 

metodológico promotor de motivação nas aulas dessa disciplina.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os estudos sobre a motivação do aluno pelo ensino tiveram início no Brasil a 

partir do movimento pela chamada Nova Escola ou Escola Nova. O Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (1932) reclamava, dentre outros, o rompimento com o 

modelo escolar tradicional transmissor de conhecimentos e valores produzidos por 

outros e promotor de educandos passivos. Saviani (2008, p. 247) afirma que o 

documento requeria uma escola que primasse pelo estímulo e interesse constante do 

educando a partir do contato social com seu entorno, de onde provêm seus alunos. 

Passadas várias décadas, muitas de nossas escolas e/ou docentes mantém um perfil 

pedagógico muito próximo do criticado pelos escolanovistas desse movimento 

renovador, oferecendo a seus alunos um formato escolar distante de suas experiências 

originais. De acordo com Bzuneck (2000, in SISTO et. al., p. 9), é a motivação que 

“move uma pessoa ou que a põe em ação”. Sem motivação não haverá interesse pelo 

que se ensina, prejudicando a aprendizagem.  

O pensamento de setores sociais dominantes tem sido majoritário em nosso 

ordenamento escolar. E cabe ao sistema escolar transmitir ao conjunto da sociedade o 

resultado dessa trama do poder, muitas vezes pouco democrática. Sacristán (2000), 

muito embora falando do sistema educacional espanhol, traz contribuições que podem 

ter aplicação geral em diferentes realidades escolares. O autor reconhece que há uma 

prescrição curricular às escolas, mas entende que o professor em sua prática, também 

pode interferir na forma e no conteúdo do currículo ofertado aos alunos. Para o autor, “o 

currículo molda os docentes, mas é traduzido na prática por eles mesmos – a influência 

é recíproca” (p. 165).  A docência não deve restringir-se à mera transmissão de 

conteúdos transcritos em diretrizes e livros didáticos, por vezes desconexos das 

experiências dos alunos e pedagogicamente improdutiva para a atuação destes em sua 

própria realidade. O docente que assim procede não está contribuindo com a formação 
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integral de seu aluno, não está desempenhando seu ofício com a dedicação necessária 

para tal. Sacristán (ibidem, p. 169) entende que o professor mero cumpridor de 

diretrizes é um docente desprofissionalizado. De nada resolverá insistirmos em apontar 

as condições gerais precárias e opressoras de nossa situação docente - ainda que muitas 

vezes procedentes - se não buscarmos alternativas na contradição que essa mesma 

realidade pode nos apresentar. 

O direito à educação está além da mera aquisição, para a vida e para o trabalho, 

de habilidades, competências e de domínio de noções científicas das áreas do 

conhecimento. Arroyo (2013) aponta, em toda sua obra, a negação das autorias 

(vivências) dos educandos adolescentes e jovens em nosso sistema escolar. O autor 

(ibidem) entende que vivemos em “outros tempos” (p. 360), em que as representações 

da geração passada também passaram e que, portanto, a escola precisa redefinir o que 

ensinar, como ensinar e como lidar com a emergência dos sujeitos escolares da atual 

geração, principalmente os populares, que estão questionando: “estudar para que, e o 

quê?” (p. 361). Arroyo (ibidem, p. 159) conclui que esses indivíduos se veem na escola 

“como estrangeiros, fora do lugar”, “fora do ninho”.  

A educação formal tende a abordar o conhecimento por métodos que 

privilegiam o fator racional. Já a atual geração tem valorizado muito mais o sensorial, 

sensitivo. Esses indivíduos procuram conciliar estudo, trabalho e prazer. Por isso se 

envolvem e se encantam tanto com as tecnologias audiovisuais. Moran (1994) afirma 

que esses recursos digitais acionam todos os nossos sentidos, e não apenas o racional 

como o faz os métodos tradicionais de ensino, o que acaba por promover o interesse 

facilitando a aprendizagem do educando. Huelsen (in ROCHA e SANTAELLA, 2015, 

p. 144) afirma que é preciso então acompanhar as transformações culturais que estão 

ocorrendo, “olhando para o jovem e para aquilo a que ele está dando importância”. 

 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo dessa pesquisa é tentar perceber como professores de história do 

ensino fundamental estão desenvolvendo metodologicamente as aulas dessa disciplina e 

se está havendo motivação por parte de seus alunos nesse processo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Verificar quais métodos de ensino está sendo utilizado pelos professores para a 

instrumentalização curricular; 

 Perceber se está havendo motivação do aluno a partir desses métodos de ensino;  

 Propor, como meio metodológico promotor de motivação nas aulas dessa 

disciplina, o uso de tecnologias digitais na produção de vídeos dirigidos e 

protagonizados pelos alunos, contemplando temáticas de seu interesse.  

 

METODOLOGIA 

 

Esse trabalho consiste de pesquisa bibliográfica e de campo e adota o estudo 

qualitativo dos dados. Neves (1996, p. 1) declara que em sua maioria os estudos 

qualitativos ocorrem no local de origem dos dados e supõe um recorte espaço-temporal. 

Ainda nessa escolha de estudo de dados, essa investigação se utilizará do método 

pesquisa-ação. Baldissera (2001, p. 10) afirma que o método da pesquisa-ação consiste 

de três etapas principais: a investigação de um problema em uma realidade específica, a 

análise crítica das informações levantadas e a posterior ação/intervenção nessa 

realidade. A coleta de dados em campo foi realizada por observações da realidade 

estudada e por aplicação de instrumento descritivo constituído de questões abertas a 

alunos e professores de história. Após a coleta de informações da realidade em questão, 

estão sendo feitas análises que tem por base a pergunta inicial do pesquisador em 

diálogo com a bibliografia escolhida.  

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

As primeiras análises dos dados coletados em campo apontam para a 

corroboração da hipótese dessa pesquisa. Após a investigação teve início o trabalho de 

intervenção na realidade. Foi realizada uma gravação audiovisual de um grupo focal em 

que participaram uma das professoras pesquisadas e três alunos desta, de duas turmas, 

no qual os participantes conversaram sobre suas vivências, interesses e a relação com o 

ensino de história. Após essa intervenção, a professora participante resolveu, por 

iniciativa espontânea, refazer seu planejamento para as turmas do nono ano, isso com a 

participação ativa dos alunos. O pesquisador realizou observações em algumas aulas. A 

próxima etapa será a realização de vídeo em sala de aula, com produção, direção, 

protagonismo e temática dos alunos. A escolha inicial dos alunos é da realização de uma 
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mesa redonda na qual uma temática será debatida pelos participantes do trabalho. O 

intuito da proposta de aplicação dessa metodologia é promover a motivação dos alunos 

pelo ensino de história a partir de seu protagonismo estudantil e da aproximação dessa 

disciplina com suas vivências, representações e subjetividades. 

   

Palavras-chave: Ensino de história. Motivação. Metodologia. Protagonismo.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho vincula-se à linha de pesquisa “Concepções teórico-

metodológicas e práticas docentes” do Programa de Pós-Graduação em Ensino na 

Educação Básica (PPGEEB) em nível de mestrado do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (Cepae/UFG) e também ao 

Projeto de Pesquisa Integrado Arte, Psicanálise e Educação: os procedimentos estéticos 

do cinema e as vicissitudes da infância3. Seu objetivo é analisar o periódico Jornal 

Folhinha Aplicada, um projeto de extensão do Cepae/UFG, do qual participo desde 

20114 e que contempla, por exemplo, produções escritas, desenhos e gráficos elaborados 

preferencialmente pelos alunos, pais, professores, direção e convidados. 

O Folhinha Aplicada tem como proposta fomentar um exercício de autoria 

da comunidade escolar da primeira fase, estimulando a escrita e a leitura de produções 

escritas com temáticas abordadas nas disciplinas curriculares e/ou de interesse dos 

alunos. Suas edições são impressas mensalmente, para aproximadamente 600 alunos do 

Cepae/UFG e da Escola Municipal Nossa Senhora da Terra. 

As questões norteadoras deste trabalho são: como fazer para que um maior 

número de alunos participe desse exercício de autoria promovido pelo Folhinha? As 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) não poderiam fomentar essa 

participação? Seria viável a criação de uma homepage do jornal Folhinha Aplicada?  

Quais seriam as vantagens de uma homepage no processo de produção de materiais para 

publicação on-line? 

Para responder a essas questões, foi preciso estabelecer o campo teórico que 

permitiria fundamentar as concepções que serviram de sustentação a esse trabalho, 

                                                      
3  Projeto de Pesquisa Integrado, registrado na PRPPG/UFG, coordenado por Maria Alice de 

Sousa Carvalho Rocha, professora do CEPAE/UFG.  

4  A coordenadora do projeto é a Profa. Dra. Maria Alice de Sousa Carvalho Rocha, do 

Cepae/UFG. 

mailto:leonarlleyrodrigo@hotmail.com
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principalmente em relação à linguagem, ao ensino e também à autoria.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

                Este trabalho aborda a linguagem a partir da concepção da Psicanálise, que a 

considera como campo fundamental para a constituição do sujeito. Freud, desde o início 

de seus estudos, tentou explicar como um eu se produz com e pela linguagem. Segundo 

ele, a mente humana é formada por meio das experiências que foram vivenciadas e 

estabelecidas pela linguagem desde o seu nascimento. 

               O aparelho psíquico, segundo sua concepção, é constituído por uma superfície 

que recebe as impressões e informações registrando uma memória, isto é, marcas e 

traços duradouros que se entrelaçam uns com os outros, acompanhando o sujeito ao 

longo da vida. Ninguém se insere nesse campo de maneira igual, por isso, uma autoria, 

de certa forma, já se determina, pois cada um reage e é convocado de maneira diferente 

a inserir-se nesse campo da linguagem, que desde o início se constitui.  

             No texto Nota sobre o “bloco mágico” (1925), Freud tenta explicar como se 

estrutura o aparelho psíquico fazendo uma analogia. Sobre ele, diz: 

Há algum tempo é oferecido no comércio, com o nome de Bloco 

Mágico, um pequeno dispositivo que promete fazer mais do que 

a lousa e a folha de papel. Pretende ser nada mais que uma 

tabuinha de escrever em que as anotações podem ser apagadas 

com um simples movimento da mão. Mas se o investigarmos 

mais detidamente, veremos que sua construção coincide de 

maneira notável com essa minha hipotética estrutura de nosso 

aparelho perceptivo, e nos convencemos de que o Bloco Mágico 

pode realmente fornecer as duas coisas, uma superfície receptora 

sempre disponível e traços duradouros das anotações feitas. 

(FREUD, 2011, p. 243 e 244). 

 

               Ao relacionar o funcionamento desse brinquedo ao aparelho psíquico, Freud 

consegue ilustrar a dependência do sujeito às inscrições e/ou experiências estabelecidas 

com outros pares. Dessa forma, afirma a possibilidade de singularidade dos efeitos dessa 

memória nas relações, atitudes e aprendizagens, enfim, nas vicissitudes de um sujeito.   

A maioria das propostas curriculares, principalmente em relação ao ensino, 

seja de Língua Portuguesa ou de outra disciplina, trabalha com o aluno em uma 

perspectiva que desconsidera essa singularidade. Cada vez mais se aposta em programas 

padronizados e controlados que pouco favorecem, por exemplo, uma autoria, isto é, não 

se permite ao aluno elaborar, exercitar, expor, enfim, experienciar. 
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Estudos como o de Geraldi e Geraldi (2012) observam que, em muitas 

práticas docentes em Língua Portuguesa, por exemplo, a preocupação é com o aumento 

dos índices avaliativos, pois os sistemas oficiais de avaliação, sejam nacionais ou 

regionais, acabam por influenciar a proposta pedagógica em sala de aula. O professor 

fica preso em seguir determinados procedimentos a fim de preparar o aluno para esses 

exames, explorando uma perspectiva mais instrumental da língua. 

Além disso, deixa de tirar proveito das tecnologias contemporâneas de 

informação e comunicação (NTICs) disponíveis. Sobre essa questão, Nascimento 

(2014) explica que o processo de ensino e aprendizagem de crianças, jovens e adultos 

precisa ser rediscutido em função das NTICs, pois os alunos necessitam ter acesso às 

fontes diversificadas de cultura.   

As NTICs podem ter um alto valor na educação e na sociedade ao 

despertarem novas formas de percepções. Elas também podem ampliar a participação e 

fomentar novas experiências (RODRIGUES e TEIXEIRA, 2006). Pensando 

especialmente no Folhinha Aplicada, a elaboração de uma homepage pode potencializar 

sua proposta de autoria e também seu acesso, convocando seus participantes a 

compartilharem textos, vídeos ou outras produções feitas em tempo real, em 

dispositivos e locais diversos.  

 

METODOLOGIA 

Para embasar e desenvolver a pesquisa, estão sendo realizados estudos 

bibliográficos de pressupostos teóricos que discutem a linguagem como constituição 

dos sujeitos, o ensino numa perspectiva mais participativa, conteúdos das NTICs no 

âmbito da educação e a criação de homepage. 

Com base nesses estudos, iniciaremos o processo de elaboração da 

homepage com a seleção de categorias, ou seja, as divisões dos posts em vários assuntos 

ou pastas que permitem uma organização do conteúdo, bem como autorizam aos 

usuários acessarem os textos, conforme uma categoria desejada por eles. Estas 

categorias seriam as editorias, já apresentadas e reconhecidas pelos leitores do Folhinha 

Aplicada. 

Depois de pronta a homepage, as produções do Folhinha Aplicada serão 

transferidas para a página e divulgadas para a comunidade escolar acessar pelas redes 

sociais, e-mails e por comunicados impressos entregues para os alunos. Essas produções 

são selecionadas pela equipe editorial do próprio projeto de extensão, que possui já uma 
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autorização de uso de imagens e/ou produções dos responsáveis. Para verificar se a 

homepage conseguiu ampliar o acesso ao Folhinha Aplicada, utilizaremos um serviço 

gratuito oferecido pela Google que chama Google Analytics. 

O Analytics identifica a taxa de exibição, localização geográfica do 

visitante, a forma pela qual chegou à página, que pode ser através de links de outros 

sites, buscador, ou direto pelo endereço eletrônico, entre outras, assim como os períodos 

diários, semanais, mensais e anuais. 

Será solicitado também, por meio de formulário, o código International 

Standard Serial Number (ISSN), em português, Número Internacional Normalizado 

para Publicações Seriadas. Segundo o site do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (Ibict), o objetivo é individualizar o título de uma publicação 

seriada. É um número único e exclusivo da publicação. Depois de adquirido o código, 

ele deve aparecer em cada edição. 

 

PRODUTO FINAL ESPERADO 

 

Assim, como produto pedagógico deste trabalho, pretendemos disponibilizar 

a homepage do Jornal Folhinha Aplicada, de modo a fomentar o exercício de uma 

autoria e contribuir para a elaboração de novas práticas de ensino de Língua Portuguesa. 

 

Palavras-chave: Ensino. Linguagem. Autoria. Tecnologias Digitais. Folhinha 

Aplicada. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo integra a linha de pesquisa Práticas Escolares e Aplicação 

do Conhecimento do PPGEEB do CEPAE-UFG na área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias tendo como objeto de pesquisa a formação do leitor literário no primeiro 

ano do Ensino Fundamental.  

O reconhecimento da literatura como instrumento essencial para o 

desenvolvimento emocional e para a formação de sujeitos críticos, autônomos e 

participativos na sociedade é consenso em todas as esferas sociais e acredita-se que o 

primeiro passo para essa formação é despertar no aluno a vontade de ler entendendo a 

leitura como uma “forma de lazer e de prazer, de aquisição de conhecimentos e de 

enriquecimento cultural, de ampliação das condições de convívio social e de interação” 

(SOARES, 2002, p. 19) sendo, portanto, basilar para o desenvolvimento integral da 

criança.  

Mesmo diante dessas considerações sobre a importância da literatura, a 

introdução do texto literário nas séries iniciais do Ensino Fundamental, antes que as 

crianças consigam decifrar o código escrito, é um desafio para os professores, pois 

geralmente a literatura é proposta aos alunos considerados alfabetizados ou letrados, 

podendo criar barreiras na formação do leitor literário.  

Para realizarmos esta investigação o problema central que nos instiga é: o 

professor, ao planejar e mediar atividades envolvendo a leitura literária no processo de 

alfabetização e letramento, considera a literatura como aporte cultural e a criança como 

um sujeito histórico cultural? Nosso objetivo é verificar e analisar que concepções 

teóricas e aspectos metodológicos estão presentes quando os professores de uma escola 

pública de Rio Verde – Go planejam e medeiam atividades direcionadas para a leitura 

literária. Além disso, buscaremos também desvelar o discurso sobre alfabetização e 

letramento que perpassa a fala dos sujeitos professores; analisar as concepções que os 

mailto:ssc444@gmail.com
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professores do primeiro ano possuem acerca da formação continuada e a contribuição 

desta para a formação do leitor e investigar se há ações propostas pela Secretaria 

Municipal de Educação para o desenvolvimento da leitura literária no primeiro ano. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para realizarmos o debate em torno da formação do leitor literário no 

primeiro ano do Ensino Fundamental apontaremos as principais características da 

concepção histórico cultural, seus elementos, princípios e conceitos que subsidiam o 

estudo do desenvolvimento e aprendizagem das crianças dialogando com Vygotsky 

(1998, 1991, 2003 e 2007) e Bakhtin (2003 e 2006) sobre como a criança aprende e 

sobre a aquisição e funções da linguagem. Embasaremos nossa pesquisa sobre os 

conceitos de alfabetização, letramento e literatura em Soares (2001 e 2004), Zilberman 

(2007), Rojo (2009) e Colomer (2007), para discutir a literatura como fonte de 

humanização dos sujeitos alicerçaremos em Cândido (1995) e Todorov (2009).  

A aprendizagem acontece historicamente na vida de uma pessoa e a teoria 

Histórico cultural considera o desenvolvimento dos indivíduos como um processo 

dialético especificado por incontáveis transformações que implicam em resultados 

individuais e sociais.  

No que tange ao desenvolvimento, o uso de instrumentos simbólicos, 

culturais ou concretos favorecem a construção do pensamento e entre os instrumentos 

destacados por Vygotsky (1991) está a linguagem que tem uma função mediadora na 

aquisição do conhecimento e se evidencia como função social e comunicativa.  

Bakhtin (2006) considera a linguagem um sistema concreto, dialógico e 

fundante para a formação e desenvolvimento da consciência, sendo incorporada à 

existência histórica e social dos sujeitos servindo-lhes também como meio de 

comunicação. Ainda, o mesmo autor afiança que a dimensão social da linguagem só 

pode ser compreendida em uma perspectiva de totalidade, pois ela garante as relações 

sociais tendo como base o diálogo entre pares.  

Considerando a dialética existente na escola e em como a criança aprende, 

discorreremos também sobre a importância da afetividade e da ludicidade para o 

desenvolvimento das crianças e para a formação do leitor. Vygotsky (2003, p. 121) 

afirma que a “emoção não é uma ferramenta menos importante que o pensamento [...] as 

reações emocionais devem constituir o fundamento do processo educativo”, portanto, na 
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escola, o professor tem uma função privilegiada, pois ele tem contato direto com a 

criança e pode reconhecer esse aluno como um ser dotado de sonhos, capaz de se 

desenvolver cognitivamente e emocionalmente com atividades lúdicas considerando que 

o brincar “significa extrair da vida nenhuma outra finalidade que não seja ela mesma. 

Em síntese, o jogo é o melhor caminho de iniciação ao prazer estético, à descoberta da 

individualidade e do prazer social” (ANTUNES, 2003, p. 36). 

Na descoberta da fruição e do prazer estético, a formação do leitor ganha 

destaque, pois a literatura atende as necessidades básicas do ser humano. Cândido 

(1995, pg. 176) assegura que a literatura é “uma construção de objetos autônomos com 

estrutura e significado, sendo uma forma de expressão que manifesta emoções, além de 

ser uma forma de conhecimento, uma vez que o sujeito aprende sem se dar conta”.  

Para Cândido (1995) a humanização ocorre quando o sujeito passa a 

perceber a si mesmo como ser humano e a literatura promove ao leitor a oportunidade 

de se tornar humanizado, pois segundo Todorov (2009, p. 78) “em vez de impor, ela 

propõe, deixando, portanto, seu leitor livre ao mesmo tempo em que o incita a se tornar 

mais ativo”.   

Neste sentido, Zilberman (1985) afirma que a escola tem a função de 

ensinar o indivíduo a ler, assim os conceitos de alfabetização e letramento estão 

inseridos no cotidiano escolar.  

A alfabetização é delineada por Soares (2004) como o ato de ensinar o 

código alfabético e letramento como” [...] o resultado da ação de ensinar ou de aprender 

a ler e escrever: o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 

como consequência de ter-se apropriado da escrita”.  

No Plano Municipal de Educação de Rio Verde (Lei 4.888/2004) há a 

garantia da ampliação do conhecimento no processo de formação humana, na 

construção da cidadania e garante a progressiva oferta de livros didáticos a todos os 

alunos do Ensino Fundamental. Todavia, o livro didático não basta para formar o leitor 

literário; é preciso promover o encantamento pela leitura e acreditamos que isto ocorra 

por meio da leitura literária. 

 Partindo deste princípio, o planejamento e a mediação do professor, no que 

diz respeito à leitura literária, devem ser organizados com vistas a despertar no aluno o 

prazer pela leitura.   Assim, podemos concluir que a formação do leitor literário vai 

além do processo de alfabetização. É preciso oportunizar as crianças o acesso a esse 

mundo que os formarão sujeitos desenvolvidos emocionalmente, críticos, ativos e 
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participativos na sociedade. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, tomamos como base o método 

materialista histórico dialético e utilizamos como metodologia a pesquisa qualitativa 

que, segundo Godoy (1995) possibilita a melhor compreensão de um fenômeno no 

contexto em que ele ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado em uma perspectiva 

integrada, envolvendo a observação das práticas educacionais voltadas para a leitura 

literária no primeiro ano do Ensino Fundamental e conta com questionários e entrevistas 

como instrumentos que possibilitam as análises. O estudo busca mostrar a importância 

do planejamento e da mediação do professor na formação do leitor literário investigando 

quais as concepções teóricas e aspectos metodológicos estão presentes nestas ações 

considerando a literatura como aporte cultural e a criança como sujeito histórico social.  

Para a escolha da escola que se constituiu o locus da pesquisa foi feito um 

levantamento das escolas de Rio Verde que ofereciam o primeiro ano do Ensino 

Fundamental, exceto as da zona rural, e entre elas, foram consideradas as três com os 

menores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 2015. Os 

critérios para a definição da escola foram três: maior número de salas de primeiro ano, 

disposição em ceder nossa entrada no campo e que não houvesse pesquisas em 

andamento na instituição. 

A escola eleita e os professores que atuam no primeiro ano foram 

esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, nossa atuação no campo e a delimitação dos 

sujeitos pesquisados, como colaboradores voluntários para a realização desse estudo. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) e todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), conforme exigido pelo Comitê de Ética da UFG. A escola 

apresentou desimpedimento e concordância com nossa entrada no campo para 

realização das observações, aplicação de questionários aos professores do primeiro ano, 

entrevistas aos coordenadores e gestor. Durante os meses de novembro a dezembro de 

2016 foram realizadas as atividades de aplicação de questionário e entrevistas e em 

fevereiro a maio de 2017 as observações nas turmas de primeiro ano.  

 

RESULTADOS E PRODUTO EDUCACIONAL 
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Atualmente esta pesquisa encontra-se na categorização e análise dos dados 

obtidos em paralelo à pesquisa bibliográfica sobre a formação do leitor literário e a 

revisão dos pressupostos teóricos sobre a mediação docente. 

Já realizamos as entrevistas previstas, aplicamos questionários aos 

professores participantes da pesquisa, observamos trinta e uma (31) aulas na escola 

campo que nos possibilitou apreender vários elementos da rotina escolar, o que nos 

auxiliará na aproximação de nosso objeto em estudo.  

A elaboração do produto educacional será realizada a partir dos diálogos 

promovidos durante a pesquisa. Um guia pedagógico será organizado com a pretensão 

de provocar e fomentar com os docentes da escola campo, bem como com outros 

professores interessados, a reflexão sobre a importância de reconhecer a criança como 

sujeito histórico cultural e a leitura literária como um bem imaterial, contribuindo para a 

melhoria na qualidade da leitura na escola e também no município. 

 

Palavras-chave: Ensino. Formação do leitor. Concepção Histórico Cultural.  

Alfabetização e letramento.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como tema o papel do professor de apoio itinerante em 

uma Escola da Educação Básica da Rede Estadual de ensino, no município de Buriti 

Alegre-GO, que é o de subsidiar os professores regentes nas atividades diárias, 

auxiliando na escolarização de toda a turma. A investigação dessa temática é baseada 

nas reflexões de um Grupo de Estudo (GT), ao longo de dez encontros, que analisou a 

prática profissional do professor de apoio itinerante, fundamentando-se em referenciais 

teóricos. Esse GT foi composto por dois professores de apoio itinerante, um professor 

de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a pesquisadora (professora de 

apoio itinerante e regente). Em uma ação conjunta, foram buscadas alternativas e ações 

educacionais planejadas, que serão apresentadas e discutidas em uma dissertação sob o 

mesmo título.  

O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais na escola 

regular é um dever do Estado, da família e da sociedade em geral. A Constituição 

Federal em seu Artigo 205 garante a todos o direito à educação e o Artigo 208 assegura 

o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Diante dessa 

realidade, é necessário um serviço de apoio para atender esses alunos. A lei nº 9.394/96, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional em seu Artigo 58, §1º, reza 

que, caso careçam de um atendimento específico, os alunos com necessidades especiais 

deverão receber serviços de apoio especializado, na escola regular, para auxiliar em suas 

peculiaridades. Também a lei nº 13.146/2015 institui o estatuto do portador de 

deficiência e dá outras providências. No Artigo 36, garante às pessoas com deficiência o 

direito à educação com perspectiva de desenvolvimento individual, profissional e social 

e no Artigo 37 atribui ao Estado, à família, à comunidade escolar e à sociedade o dever 

de proporcionar “uma educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a 

salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão 

escolar”. 
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No presente estudo, destaco o serviço pedagógico do professor de apoio 

itinerante. Sua atuação pode ser intra ou interinstitucional e, na situação analisada, como 

esse profissional realiza seu trabalho na própria instituição e no mesmo prédio escolar, 

trata-se de uma itinerância intrainstitucional. Ele pode atender até seis alunos com 

deficiência que devem ter laudo médico ou parecer com aval da equipe multifuncional 

da Subsecretaria de Itumbiara, na qual o município se integra. Esse atendimento ocorre 

em salas distintas, auxiliando somente um único aluno, por sala, ou um maior número, 

dependendo da demanda.  

Segundo as Diretrizes de 2016/2017, essa itinerância acontece quando os alunos 

atendidos não necessitem de um acompanhamento individualizado.   

 

Por exemplo, a unidade escolar poderá ter matriculado 01 

estudante com síndrome de Down no 5º ano, 01 estudante com 

deficiência intelectual de nível de apoio limitado no 6º ano, mais 

02 estudantes com dificuldade de aprendizagem no 7º ano. Neste 

caso, considerando que estes estudantes não dependem de apoio 

constante, o Apoio à Inclusão, poderá organizar seu tempo, 

passando pelas turmas e acompanhando os estudantes nas áreas 

e nas atividades que apresentarem maior necessidade de apoio. 

(GOIÁS, 2016, p.74) 

 

Essa mesma diretriz define o papel do profissional de apoio à inclusão de um 

sujeito que presta assistência ao professor regente nas atividades diárias das turmas 

atendidas que tenham alunos com déficit intelectual associado ou não a outra 

deficiência, ou transtorno global de desenvolvimento, com laudo médico. 

 Muitos alunos com laudo ou parecer que relatam algumas deficiências física, 

auditiva, visual, intelectual, síndromes e/ou transtorno global de desenvolvimento 

necessitam de atendimento complementar e diário, porém o professor de apoio 

itinerante, por atender mais alunos e de série diferentes, não se faz presente na sala de 

aula em todas as disciplinas ministradas pelos professores regentes; e a orientação 

repassada à unidade escolar é de que sejam priorizadas as disciplinas de Português, 

Matemática e uma Língua Estrangeira.  

A carga horária desse profissional é de 30, 40 e 40 + 20 horas, podendo alternar, 

desde que a jornada seja ampliada, se a escola disponibilizar somente ensino 

fundamental ou ensino fundamental e médio, ou se a escola estadual for de período 

integral. Assim, cada especificidade é analisada e, a partir disso, determinada a sua 

carga semanal. Para a efetivação de sua modulação, é necessário, preferencialmente, ter 
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cargo efetivo com formação em pedagogia apresentando certificado na área de educação 

especial. Caso não apresente os requisitos anteriores, pode ser professor de área, porém 

a disciplina ministrada não pode ser crítica, ou seja, com alto índice de reprovação, nem 

gerar déficit de docentes para a escola. O mesmo deve ter pós-graduação, ou curso na 

perspectiva inclusiva de acordo com a necessidade dos alunos a serem atendidos. 

Contanto que a escola não tenha nenhum profissional efetivo para atender à demanda, a 

Gerência de Ensino Especial poderá autorizar contrato temporário num período mínimo 

de seis meses, com possibilidades de remodulação. A unidade escolar apresenta laudo 

médico ou parecer da Equipe Multifuncional dos alunos a serem atendidos pela 

Subsecretaria Regional de Educação, faz a apresentação de solicitação à Gerência de 

Ensino Especial, que avalia a necessidade do atendimento educacional. 

 

A PESQUISA-AÇÃO  

 

Embora a Portaria Estadual nº 4060/2011 especifique o que este profissional 

deve fazer, resolvi aprofundar meus estudos sobre o tema porque, nos últimos quatro 

anos, exerço a referida função concomitante à de professora regente efetiva e, a partir 

dessa experiência, tenho observado questões relevantes que trazem inquietações na 

prática profissional, relacionadas à atuação do professor de apoio itinerante na prática 

escolar: esse profissional dá suporte ou é considerado como o principal responsável pela 

escolarização dos alunos com deficiência?; o atendimento prestado é para todos ou a um 

grupo restrito?; a itinerância pode contribuir na relação entre professores, alunos e 

educação escolar?; enfim, quais os caminhos para superar os entraves e obter 

possibilidades de avanços na itinerância?  

Essas questões nortearam a estruturação e elaboração do presente estudo, pois 

percebi que não eram somente do plano pessoal e que alguns colegas que exerciam a 

mesma função congregavam dos referidos anseios. Assim, senti que era imprescindível 

aprofundar meus estudos sobre o papel do professor itinerante na educação inclusiva 

para uma melhor compreensão da própria prática profissional.   

 Com base nessas inquietações, defini os objetivos desse estudo: 

Geral: Organizar um “Caderno de Apoio ao Professor Itinerante” que contribua para a 

sua atuação na educação inclusiva em uma escola da rede regular estadual no município 

de Buriti Alegre, Goiás. 



 

84  

Específicos: apresentar o projeto e a proposta de Grupo de Estudo à direção da escola; 

sensibilizar os professores de apoio itinerantes para a formação desse Grupo de Estudo; 

identificar as dificuldades enfrentadas pelos professores em trabalhar a itinerância com 

os alunos especiais; estudar casos reais de problemas e de avanços da itinerância, 

presentes na escola; verificar os principais entraves, avanços e possibilidades na relação 

entre professor de apoio itinerante, professor regente e aluno da educação inclusiva; 

planejar, desenvolver e avaliar propostas didático-pedagógicas que auxiliem o professor 

de apoio itinerante no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência. 

Para atingir esses objetivos, ficou definida a metodologia da pesquiça-ação, 

formando-se um Grupo de Estudo-GT, em nossa escola de atuação, com encontros 

quinzenais para análise da prática profissional referente ao papel dos professores de 

apoio itinerante à inclusão. A pesquisa-ação foi utilizada nesse estudo porque é uma 

démarche para entender, analisar e verificar a prática dentro do contexto de um grupo 

social, com o objetivo de melhorar sua práxis, e por possibilitar que os pesquisadores 

sejam atores do processo, capazes de atuar de forma consciente e emancipatória em sua 

realidade. 

Assim, ao longo de todos os encontros, não procurei “despejar” minha suposta 

experiência, angústias e frustrações, mas observei, analisei, ouvi e troquei ideias com 

cada integrante, objetivando analisar a minha própria prática, fundamentar a temática e 

alcançar os objetivos propostos.  A princípio pensei na formação de um grupo com 

todos os professores de apoio, professores de AEE e de apoio itinerante, porém, após 

apresentar a proposta à equipe gestora e conversar sobre a metodologia do GT, observei 

que isso seria inviável, pelo fato de alguns professores estarem de licença médica ou o 

contrato temporário estar cancelado. Por isto, optei por pessoas com a situação 

aparentemente estável na instituição, ou seja, com cargos efetivos.  

As primeiras interações com o grupo tiveram como objetivo sondar as 

insatisfações profissionais, por meio de entrevista, diálogos e observações; bem como 

buscar sugestões e propor textos com temáticas pertinentes ao trabalho desempenhado 

com ênfase na educação inclusiva. Ao final, foi combinado que cada texto, documento 

ou ação desenvolvida seria escolhido ou desenvolvido, em ação conjunta previamente 

definida, para facilitar as leituras e identificar as observações prévias que, 

posteriormente, seriam discutidas. 

 

O PRODUTO EDUCACIONAL  
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Ao longo de todos os debates, notei uma grande preocupação referente à “ação 

esporádica” que o professor de apoio itinerante realiza, ou seja, à impossibilidade de se 

fazer presente em todos os momentos das aulas, que leva o atendimento a se tornar 

fragmentado e/ou sem uma sequência. Um exemplo dessa situação é quando ele auxilia 

na aula de Língua Portuguesa em um determinado horário e a finalização da atividade 

proposta só é possível em outro momento da semana, devido ao quadro de horário 

repassado pela coordenação da escola. Isto é, se o professor de apoio itinerante faz 

atendimento em outras salas que também necessitam dele, quando retorna à primeira 

sala, possivelmente, o aluno já concluiu a proposta e esse professor não presencia todas 

as etapas do desenvolvimento cognitivo dos discentes. Outra situação presenciada é 

quando, ao mesmo tempo e em diferentes salas de aula, vários professores regentes 

realizam atividades que necessitam do auxílio, sendo impossível ao professor de apoio 

prestar a assistência necessária. Além destes, durante as discussões, percebi outras 

questões que chamaram a minha atenção para analisar e buscar ações que pudessem 

auxiliar o nosso trabalho diário, relacionadas ao trabalho em parceria, à 

interdisciplinaridade, ao letramento e à inclusão.  

Durante os encontros do GT, priorizamos a leitura de Mantoan (2003) por 

propor uma escola de educação básica para todos, que não faz distinção entre alunos 

com e ou sem deficiência, que respeita as diferenças e as singularidades dos sujeitos; e 

como verificamos que boa parte dos alunos atendidos tinha dificuldades na leitura e 

escrita, utilizamos a definição de Soares (2015) para debater o conceito de alfabetização 

e letramento, e percebemos que os dois processos são simultâneos. Ainda, com o intuito 

de contribuir para um atendimento menos fragmentado, foram pensadas atividades 

pedagógicas a partir do texto de Fazenda (1998) “A aquisição de uma formação 

interdisciplinar de professores”, que nos ajudou a refletir sobre a ambiguidade de se 

educar nos moldes convencionais, e as possibilidades de se avançar, mesmo que de 

forma tímida, para a construção de processos integradores e interdisciplinares.  

Ao longo dos dez encontros, o diálogo foi constante, um meio que proporcionou 

melhor compreensão da prática. E com as reflexões realizadas nos encontros do GT-

Buriti, um elo entre prática e teoria, reflexão e diálogo permitiram a análise dos entraves 

da itinerância e, com isso, elencar categorias que viabilizam a discussão e o repensar 

profissional, descritas detalhadamente em três capítulos da dissertação.  

No primeiro, após observar e discutir com o grupo a questão da fragmentação do 

atendimento e verificar relatos de suas vivências, por meio do trabalho em parceria, 



 

86  

busquei outras concepções teóricas e experiências práticas como recursos para o 

atendimento educacional especializado que leva em conta a escolarização de todos os 

alunos. Nessa seção, elucido sobre o papel do professor itinerante com base na Portaria 

Estadual nº 4060/2011, que elenca as funções do cargo desse e de demais profissionais. 

A partir desse documento e dos relatos de vivências, destaco algumas das atribuições do 

professor de apoio para aprofundar sobre a extensão do trabalho desenvolvido.  

No segundo, com Pacheco (2007), enfatizo a relevância de o professor itinerante 

realizar seu trabalho a partir de ações planejadas em parceria com o professor regente, 

por ser este um momento rico em vivências, trocas e transformações. Fundamento-me 

também em Mantoan (2003), com o objetivo de direcionar o estudo para a perspectiva 

de escola regular para todos.  

 No terceiro capítulo, o conceito de letramento (Soares, 2015) é revisitado para 

auxiliar na compreensão de leitura e escrita não apenas como formas de codificação e 

decodificação das palavras, mas referindo-se também ao uso que o indivíduo faz dessas 

habilidades para lidar com as demandas sociais, ou seja, ser capaz de interagir e resolver 

situações de seu real cotidiano.  

 Nas considerações finais, o próprio processo de estudo e diálogo que permeou 

todos os momentos de encontros do GT retorna de forma sistematizada como um 

“Caderno de Apoio ao Professor Itinerante”, trazendo questões, discussões e propostas 

que contribuíram para nossa atuação nesta rede regular de educação básica em Buriti 

Alegre, Goiás, de forma mais colaborativa e, consequentemente, mais inclusiva. 

 

Palavras-chave: itinerância. parceria. educação inclusiva.   
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 O presente trabalho refere-se a uma pesquisa em andamento vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino na Educação Básica, do Centro de 

Ensino e Pesquisa aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás na linha de 

pesquisa "Concepções teórico-metodológicas e práticas docentes". Pretende-se, nesta 

pesquisa, tecer investigações acerca da aplicabilidade, funcionalidade e desdobramentos 

dos processos pedagógicos do ensino de teatro fundamentados na Matriz Curricular 

implementada a partir de 2010 em escolas de nível fundamental da Secretaria de Estado 

de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE/GO). 

 A legislação brasileira, a partir de 1971, na lei 5692, propõe a obrigatoriedade do 

ensino de arte na escola de ensino fundamental5 e alguns cursos de ensino médio6. 

Ressalta-se, porém, que, antes disso, “...o ensino das artes havia sido introduzido 

legalmente no currículo escolar da educação básica com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 7 de 1961 (lei 4024/61), de forma não obrigatória” (JAPIASSU, 

2001, p.49). 

 Posteriormente, a lei 9394/968 mantém o caráter obrigatório do ensino de arte, 

ainda que não defina exatamente quais linguagens artísticas compõem tal “ensino de 

arte”. A partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais9, encontra-se um trato específico 

das formas de expressão artística, denotando uma ação arte-educacional através de 

linguagens específicas. Na prática, o que se constata é cada instituição educacional 

atendendo aos requisitos da lei dentro de suas “possibilidades operacionais”, oferecendo 

uma ou outra das linguagens artísticas. 

Recentemente, sancionada em três de maio de 2016 a lei n° 13.278/16, altera a LDB de 

1996 ao estabelecer as artes visuais, a dança, a música e o teatro como componentes 
                                                      
5  Antigo 1º  grau.   
6  Antigo 2º  grau. 
7  LDB 
8  Lei n. 9394 96, art. 26, parágrafo 2.o. diz que: “O ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos estudantes”. 
9  Os PCNs - são referências de qualidade para o Ensino Fundamental e Médio do país elaborado pelo 

Governo Federal. 
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curriculares obrigatórios nos diversos níveis da educação básica. Conforme: 

Art. 1o  O § 6o do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 26.  

.................................................................................................. 

§ 6o  As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as 

linguagens que constituirão o componente curricular de que 

trata o § 2o deste artigo. 

...............................................................................” (NR) 

Art. 2o  O prazo para que os sistemas de ensino implantem as 

mudanças decorrentes desta Lei, incluída a necessária e 

adequada formação dos respectivos professores em número 

suficiente para atuar na educação básica, é de cinco anos. 

  Entretanto, bem antes disso, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e 

Esporte de Goiás - SEDUCE/GO10 já assumia uma a proposta para o ensino das Artes 

no Estado de Goiás em que se valorizava o ensino das quatro áreas: Artes Visuais, 

Dança, Música e Teatro.  

 A SEDUCE/GO, em parceria com o Centro de Estudo e Pesquisa em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária (CENPEC) e a Fundação Itaú Social (FIS), iniciou a partir 

de 2004 um processo de Reorientação Curricular que consistia na estruturação de uma 

nova proposta para o ensino fundamental com novos recortes e abordagens de 

conteúdos e práticas docentes que assumissem as aprendizagens específicas de cada 

área.  

Acreditava-se que a construção da política educacional de 

reorientação curricular do estado, construída de forma 

participativa, ganharia mais consistência e sentimento pelo 

envolvimento e adesão dos participantes, pelo sentimento de 

pertencimento que se criaria, e pela legitimidade dada ao 

processo. (CHIETTI: 2010, p. 56) 

 Assim, em 2007 o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte11 se integra à 

equipe de Reorientação Curricular12 e assume a elaboração dos Referenciais 

Curriculares para as áreas das Artes: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.  Então, em 

2010, a SEDUCE/GO publica as Matrizes curriculares, para todas as áreas do 

conhecimento e anos escolares, no Caderno 5, Reorientação curricular do 1º ao 9º: 

                                                      
10  Antes da fusão das três Secretarias que ocorreu em janeiro de 2015 era apenas a Secretaria de Educação do 

Estado de Goiás (SEE/GO).  
11  Órgão da SEDUCE/GO, responsável pelas as demandas relativas ao ensino de arte no Estado de Goiás e 

principalmente, por pensar e promover educação continuada para os docentes da área de Arte da rede estadual (tanto 

das disciplinas de Arte e Música quanto dos profissionais que atuam especificamente nos projetos de ações 

educativas complementares). Site: http://cirandadaarte.com.br/portal/  
12  Equipe de técnicos e professores responsável pela elaboração e implementação da nova proposta 

curricular. 
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Currículo em debate-Goiás.  

 A matriz curricular de Teatro está no Caderno 5: Reorientação curricular do 1º 

ao 9º: Currículo em debate – Goiás, mais especificamente, no texto "Arte: um currículo 

voltado para a diversidade cultural e formação de identidades". Esta matriz organizou-se 

sob a perspectiva de que todo movimento pedagógico relativo ao ensino de teatro 

deveria privilegiar o diálogo cultural entre as partes envolvidas, pois esses sujeitos13 

estão inseridos numa cultura e são produtores de cultura.  

Nessa perspectiva, cultura e sujeito são elementos centrais desta 

proposta curricular compreendendo e desenvolvendo as artes 

como expressão e como fator de identificação cultural. A cultura 

situa os sujeitos no tempo e no espaço, abrindo possibilidades de 

apropriação, produção ou construção de conhecimentos e 

práticas artísticas, para a educação dos sentidos, ou seja, para a 

compreensão e interpretação das representações simbólicas. 

Dessa forma, as artes reforçam e ampliam os lugares dos 

sujeitos no mundo (GOIÁS: 2009, p. 62). 

 A abordagem metodológica dos conhecimentos teatrais, segundo a matriz, 

deveria partir de uma abordagem triangular pautada na compreensão crítica, 

contextualização e produção sem que uma se sobreponha a outra hierarquicamente. De 

modo que, o estudante fosse conduzido num processo pedagógico em que se aprende 

vendo, fazendo e refletindo sobre o que já foi feito e como foi feito. 

 Para direcionar os estudos teatrais, foram elencadas, na matriz, diversas 

modalidades que poderiam servir de objeto de estudo em qualquer ano letivo de acordo 

com a seleção feita por professores e estudantes, desde que, fossem combinadas com 

seus respectivos eixos temáticos, promovendo uma liberdade de articulação com os 

conceitos.  

 Em relação à forma de organização dos conteúdos, propõe-se Sequências 

Didáticas com atividades ordenadas e articuladas para que os estudantes pudessem 

gradativamente se apropriar de conhecimentos, valores e atitudes fundamentais para a 

área de teatro com a possibilidade de criar desdobramentos imprevisíveis e podendo 

gerar novos conteúdos.   

 Nessa perspectiva, as sequências didáticas são entendidas como situações de 

ensino e aprendizagem planejadas, com o objetivo de promover aprendizagens 

específicas, sequenciadas em níveis de complexidade crescentes, socialmente 

relevantes.  

                                                      
13  Esses sujeitos são os envolvidos nas relações de aprendizagem, ou seja, estudantes e professores. 
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 Com a promulgação da nova lei n° 13.278/16, acredita-se que as concepções 

norteadoras das Orientações Curriculares, publicadas em 2010 pela SEDUC/GO, foram 

vanguardistas, protagonistas e ainda permanecem atuais. Assim, se faz necessário 

empreender investigações sobre o ensino de teatro enquanto componente curricular nas 

escolas de nível fundamental da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte na 

cidade de Goiânia com o enfoque na aplicabilidade, funcionalidade, desdobramentos e 

contribuições sociais, culturais e teatrais dos processos pedagógicos fundamentados 

nesta Matriz Curricular, implementada a partir de 2010.  

A presente pesquisa se justifica, pela falta de estudos acerca dos resultados 

obtidos ao longo do processo de aplicação da Matriz Curricular de Teatro, em 2010, nas 

escolas na Rede Pública de Ensino Fundamental do Estado de Goiás. Levando em 

consideração que, criou-se, desde a sua implementação, uma grande expectativa acerca 

das alterações positivas que esta geraria na educação teatral nas Escolas Estaduais de 

Ensino Fundamental. O que se esperava, era uma matriz aberta que, ao mesmo tempo 

em que apresentasse diretrizes comuns para o ensino de Teatro no Estado de Goiás, 

oferecesse também abertura para a interação e autonomia pedagógica do professor. Pois 

ele, o professor, poderia fazer suas próprias escolhas de forma singular e coerente com 

sua experiência profissional e com o contexto de sua escola e de sua sala de aula, ou 

seja, adequado aos sujeitos envolvidos. 

 Pressupõe-se como produto final da presente pesquisa, uma sequência didática, 

que traduza os princípios contidos Matriz Curricular de Teatro implementada a partir de 

2010.    

 Espera-se, com esta investigação constatar contribuições sociais, culturais e 

teatrais dos processos pedagógicos fundamentados Matriz Curricular de Teatro posta em 

prática a partir de 2010, contribuindo, deste modo, para o campo da Pedagogia do 

Teatro e do Teatro na Educação.Visto que:  

"Sem uma consciência clara de sua função e sem uma 

fundamentação consistente de arte como área de conhecimento 

com conteúdos específicos, os professores não conseguem 

formular um quadro de referências conceituais e metodológicas 

para alicerçar sua ação pedagógica; não há material adequado 

para as aulas práticas, nem material didático de qualidade para 

dar suporte às aulas teóricas (MEC/SEF,1997, p. 27)." 

 

OBJETIVO GERAL 
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 Investigar a aplicabilidade, funcionalidade e desdobramentos dos processos 

pedagógicos do ensino de teatro fundamentados na Matriz Curricular implementada a 

partir de 2010 em escolas de nível fundamental da Secretaria de Estado de Educação, 

Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE/GO) na cidade de Goiânia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar o mapeamento da presença do ensino de teatro enquanto componente 

curricular nas escolas de nível fundamental da Secretaria de Estado de Educação, 

Cultura e Esporte na cidade de Goiânia. 

- Investigar as ações e as práticas teatrais desenvolvidas pelos professores de teatro no 

ensino fundamental da SEDUCE/GO em Goiânia. 

-  Elaborar como produto educacional, uma sequência didática, que traduza os 

princípios contidos Matriz Curricular de Teatro efetivada em 2010.    

- Realizar uma intervenção participativa a partir da criação e do desenvolvimento de 

uma Sequência Didática e de Planos de aula para estudantes do ensino fundamental em 

uma das unidades escolares  da SEDUCE/GO em Goiânia. 

- Investigar as possíveis contribuições sociais, culturais e teatrais dos processos 

pedagógicos fundamentados na Matriz Curricular posta em prática desde 2010. 

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa com a abordagem qualitativa, pensando ser a mais 

adequada para investigar a aplicabilidade, funcionalidade e desdobramentos dos 

processos pedagógicos do ensino de teatro fundamentados na Matriz Curricular 

implementada a partir de 2010 em escolas de nível fundamental da Secretaria de Estado 

de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE/GO) na cidade de Goiânia. 

Segundo Minayo (2000, p. 22) a pesquisa qualitativa se preocupa com a realidade que 

não pode ser quantificada ao passo que investiga questões subjetivas como significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.  

 A pesquisa propõe, um levantamento bibliográfico e documental sobre o a 

inserção do teatro como componente curricular na educação básica, análise em bancos 



 

93  

de dados do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte14 - SEDUCE/GO. 

 Pretende-se ainda uma investigação intervencionista, ao propor a aplicação de 

uma sequência didática, em turmas com estudantes de nível fundamental de uma escola 

da rede pública estadual na cidade de Goiânia. A coleta de dados do ambiente escolar 

averiguará importantes aspectos que configuram o contexto do cotidiano da sala de aula.  

 Em relação ao meio de investigação, caracteriza-se como pesquisa-ação por 

supor uma intervenção participativa na realidade social dos estudantes (THIOLLENT, 

1985). A sequência didática será aplicada no período de dois meses, eventualmente 

poderão surgir pontos possíveis de reestruturação, já que a aplicabilidade desta 

sequência também é objeto de análise nesta pesquisa.  

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS   

 

 Após a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, os procedimentos metodológicos partiram para a pesquisa documental tendo 

como referencial a legislação brasileira, recente lei n° 13.278/16, que determina a 

inserção do teatro como componente curricular na educação básica, bem como os 

documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás - 

SEDUCE/GO que corroboram para que este, o teatro, esteja presente no currículo das 

escolas da rede estadual de Goiás.  

 Em seguida prosseguiu-se para análise dos bancos de dados do Centro de Estudo 

e Pesquisa Ciranda da Arte, a fim identificar em quais escolas estaduais da região 

metropolitana o ensino de teatro se faz presente como componente curricular.  

Relacionadas tais escolas, o próximo passo da pesquisa será eleger uma para a 

realização do estudo de caso, que consistirá na aplicação de uma sequência didática, que 

traduza os princípios contidos Matriz Curricular de Teatro aplicada a partir de 2010.  

 Desse modo, os resultados obtidos, após análise da aplicabilidade, 

funcionalidade, desdobramentos e contribuições sociais, culturais e teatrais dos 

processos pedagógicos fundamentados na Matriz Curricular, servirão de base para 

elaboração da dissertação.  

Palavras-chave: Ensino de Teatro. Matriz Curricular. Sequência didática. 

                                                      
14  Órgão da SEDUCE/GO responsável pelas as demandas relativas ao ensino de arte no Estado de 

Goiás e principalmente, por pensar e promover educação continuada para os docentes da área de Arte da 

rede estadual de ensino 
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INTRODUÇÃO 

Diante das novas configurações estabelecidas pelas relações socioespaciais e por 

acreditar que “a educação é uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 2013, p. 

96), este projeto de pesquisa propõe refletir sobre a construção de conhecimentos 

geográficos através da percepção e apreensão da realidade do aluno do ponto de vista da 

espacialidade.  

A escolha do lugar e sua representação gráfica/cartográfica como objeto de 

estudo partem do entendimento de que esses são conceitos geográficos que podem ser 

construídos a partir da leitura do espaço vivido pelas crianças. O espaço vivido oferece 

elementos ricos em possibilidades para o desenvolvimento de habilidades para “a 

construção do conhecimento, do desenvolvimento espacial e gráfico do espaço” 

(PAGANELLI, 2014, p. 45).  

Numa visão humanística, o espaço abstrato torna-se lugar à medida que 

estabelecemos vínculos afetivos de pertencimento. Segundo Cavalcanti (2014, p. 24),  

                         entre o homem e o lugar existe uma dialética, um constante 

movimento: se o espaço contribui para a formação do ser 

humano, este, por sua vez, com sua intervenção, com seus 

gestos, com seu trabalho, com suas atividades, transforma 

constantemente o espaço. 

Nessa perspectiva, o lugar “resulta da história das pessoas, dos grupos que nele 

vivem, das formas como trabalham, como produzem, como se alimentam e como 

fazem/usufruem do lazer” (CALLAI, 2009, p. 84). Portanto, estudar e compreender o 

conceito de lugar em Geografia ultrapassa a simples representação e a localização de 

um determinado espaço; vai além, já que possibilita a identificação das relações afetivas 

das pessoas com os lugares de vivência.  Castrogiovanni (2009, p. 15) acrescenta que “o 

lugar é formado por uma identidade [...], com os quais os alunos estão envolvidos ou 

que os envolvem”. 

Do ponto de vista da espacialidade, a criança é vista como um ser sociocultural, 

histórico, que está presente e faz parte da organização e constituição do espaço, com 
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capacidade de refletir e interferir em sua realidade geográfica para, progressivamente, 

tomar consciência do mundo que temos e/ou queremos: mais justo, humanizado e 

igualitário; ou seja, viabilizar a compreensão do “papel do espaço nas práticas sociais e 

destas na configuração do espaço” (CAVALCANTI, 2014, p.11). 

A construção do conceito de lugar e sua representação gráfica e/ou cartográfica 

nas aulas de Geografia desde os anos iniciais do Ensino Fundamental I contribuem para 

o desenvolvimento crítico-reflexivo de pensar o espaço geográfico? Ler, representar e 

interpretar as relações, os elementos presentes no espaço vivido, favorece a leitura, 

interpretação e compreensão de mapas, desperta o interesse dos alunos para o estudo do 

espaço geográfico? 

Essas indagações decorrem das dificuldades apresentadas pelos alunos das séries 

posteriores para ler e interpretar mapas e/ou elaborar conceitos. Iniciar o processo de 

construção de conceitos geográficos desde os primeiros anos de vida escolar pode ser 

uma alternativa eficaz para a superação dos referidos problemas, pois “ensinar a ler em 

Geografia significa criar condições para que a criança leia o espaço” (CASTELLAR, 

2014, p. 123). 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo geral realizar reflexões sobre a 

possibilidade de a criança desenvolver a habilidade de leitura e compreensão do espaço 

geográfico através da contextualização dos diferentes saberes e do uso de práticas 

interdisciplinares para a leitura do mundo com suportes elucidativos das ciências 

humanas na (re) organização e compreensão espacial da sociedade. De modo específico, 

os objetivos são: identificar os processos didáticos metodológicos para o estudo do lugar 

e sua representação gráfica/cartográfica; compreender a relevância do ensino de 

Geografia nos anos iniciais como instrumento de apropriação das competências e 

habilidades para leitura, representação e intervenção no espaço geográfico, a partir de 

situação concreta; estabelecer relações espaciais a partir dos desenhos 

gráficos/cartográficos de experiências vividas para a leitura, interpretação e síntese das 

inter-relações espaciais que compõe o espaço geográfico. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Optamos por problematizar o conceito de lugar para compreender como os 
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alunos do Ensino Fundamental I pensam, percebem, compreendem e se relacionam com 

o espaço de vivência. Os questionamentos partem da necessidade de aproximar os 

conteúdos de Geografia ministrados em sala de aula com a realidade vivida pelas 

crianças. “O ponto de partida dessa discussão é o fato de que o aprendizado da criança 

começa muito antes de elas frequentarem a escola” (VIGOTSKI, 2007, p. 94). 

Nesse aspecto, Paganelli (2014) chama atenção para a valorização das 

experiências trazidas pelas crianças de sua vivência cotidiana. Os desenhos representam 

os lugares onde as crianças moram, brincam, passeiam e estudam, sendo, portanto, 

referenciais importantes para a construção de conceitos geográficos significativos. 

Cavalcanti (2014, p. 30) ressalta ainda que “é importante entender as representações 

nessa interface entre o concebido e o vivido”. Para a autora, esse processo dialético se 

constrói através das informações obtidas, das experiências vividas e guardadas na 

memória coletiva de cada lugar.  

Para Almeida (2014, p. 27),  

                          o desenho de criança é, então, um sistema de representação. Não 

uma cópia dos objetos, mas uma interpretação do real, feita pela 

criança, em linguagem gráfica. Considerando o desenho dessa 

forma, pode ir além dos estágios do desenho infantil, e analisá-

lo como expressão de uma linguagem da qual a criança se 

apropria ao tornar visíveis suas impressões, socializando suas 

experiências.  

Azevedo (2016) salienta que é um erro não considerar as experiências que as 

crianças trazem para a sala de aula. Essas experiências são o ponto de partida para a 

compreensão das relações individuais e coletivas.  

Mesmo antes de frequentar a escola, as crianças vivenciam seus 

espaços – da casa, das ruas, dos lugares de passeio, casa de 

parentes, amigos, em acesso às informações fornecidas pelas 

diversas mídias que se relacionam ao conhecimento geográfico e 

tantas outras informações do cotidiano carregadas de geografia 

(AZEVEDO, 2016, p. 51). 

 

Consideramos que a leitura e a interpretação do espaço geográfico agregam 

sentido e significado ao processo de alfabetização, além de contribuir para a 

humanização da aprendizagem.   

 

METODOLOGIA 

O trabalho se pautará na contextualização dos diferentes saberes e do uso de 

práticas interdisciplinares para a leitura do mundo como suporte para a atuação das 
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ciências humanas na (re) organização e compreensão espacial da sociedade. Diante da 

subjetividade que envolve o processo de ensino-aprendizagem, optamos pelo método de 

pesquisa do materialismo dialético, por compreender que as complexidades que 

envolvem o contexto escolar estão intrinsecamente ligadas às questões sociais, num 

movimento dinâmico e contraditório, que demanda uma reflexão histórico-crítica entre 

o fazer e o pensar sobre o que fazer, própria do método dialético (FREIRE, 2013, p. 39). 

Nesta perspectiva, propomos como metodologia para coleta de dados a pesquisa 

participante (em andamento) com abordagens qualitativas e quantitativas a partir da 

leitura que as crianças fazem do seu espaço de vivência, com vistas a promover a 

construção de conhecimento geográfico através da sua própria realidade social. 

No decorrer da pesquisa, procuraremos articular discussões teórico-

metodológicas referentes ao ambiente da sala de aula com um olhar reflexivo para a 

realidade cultural, social e econômica dos alunos envolvidos, indagando de que modo a 

percepção espacial através do conceito de lugar contribui para a construção do 

conhecimento significativo. 

Aguiar (2016) afirma que a didática em que o conhecimento do aluno não é 

valorizado é vazia de significado. Nesse sentido, “ensinar é, pois, criar condições para a 

compreensão do objeto estudado” (AGUIAR, 2016, p. 31). Para Straforini (2004), o 

mundo globalizado, com todo seu acesso à informação que interliga o local e global 

numa totalidade de relações, requer, portanto, uma concepção pedagógica 

emancipadora. Já não se admite mais pensar um ensino escolar ministrado de modo 

fragmentado e hierarquizado. 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

A pesquisa encontra-se em andamento, na fase de trabalho de campo e coleta de 

dados. A revisão da literatura acerca do objeto de estudo nos revelou a necessidade de 

ampliar a aplicação da pesquisa sobre a temática para outros espaços educacionais, uma 

vez que foram detectados alguns obstáculos que dificultam a construção conceitual e 

procedimental de leitura do espaço de vivência e a produção de desenhos gráficos 

realizada pelas crianças.  

As informações obtidas em campo nas turmas do 3º ano de uma escola pública 

estadual de Inhumas-GO demonstraram certa divergência quanto à postura pedagógica 

assumida pelos profissionais que atuam nessa modalidade de ensino. Foi observado que 

os bons Índices de Desenvolvimento Educação Básica (IDEB) obtidos nas avaliações 
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externas não configuram bom desempenho dos alunos quanto à leitura e à representação 

do espaço. Observou-se que, para muitos discentes, a interdisciplinaridade ainda é um 

desafio a ser superado. 

O produto previsto consistirá em um projeto estruturado por meio de uma 

sequência didática, com a finalidade de contribuir para a construção do conceito de 

lugar e a construção gráfica/cartográfica através da leitura do espaço de vivência das 

crianças. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia. Conceito de lugar. Representação 

gráfica/cartográfica. Espaço geográfico.  
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INTRODUÇÃO/DELINEAMENTO DO TEMA 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a organização do trabalho 

pedagógico na Educação Física escolar. O problema da pesquisa é: quais os limites e as 

possibilidades para a implementação de uma proposta pedagógica de Educação Física a 

partir da pedagogia histórico-crítica (PHC)? O objetivo geral é investigar e analisar os 

limites e possiblidades para a implementação de uma proposta pedagógica de Educação 

Física a partir da pedagogia histórico-crítica na organização do trabalho pedagógico do 

Centro Educacional de Período Integral Honestino Monteiro Guimarães (CEPI-HMG), 

na cidade de Itaberaí, GO. 

A relevância da pesquisa se justifica devido ao fato de que a realidade, na qual 

está inserido o sistema escolar como um todo, apresenta grandes obstáculos para o 

desenvolvimento da reflexão pedagógica crítica nas aulas de Educação Física. Trata-se 

de uma realidade reprodutora do modo de produção do capital e, portanto, penetrada por 

contradições. Nesse sentido, esta pesquisa busca contribuir com possibilidades de 

superação desta Educação Física permeada pelo ideário positivista a partir do 

desenvolvimento de uma proposta pedagógica alicerçada na pedagogia histórico-crítica. 

O protagonismo da PHC para este trabalho justifica-se por ser esta uma proposta 

que encara a escola como responsável por “propiciar a aquisição dos instrumentos que 

possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência)” (SAVIANI, 2011, p. 14) com vistas 

a empoderar a classe trabalhadora, munindo as crianças, os jovens e os adultos inseridos 

na escola de possibilidades de se reconhecerem enquanto sujeitos sociais capazes de 

refletir sobre a realidade social em sua totalidade, de modo que possam se posicionar e 

transformar essa realidade balizada pelas desigualdades sociais.  

Assim, o arcabouço de conhecimentos relacionados à Educação Física, como os 

jogos, as danças, as lutas, o esporte e a ginástica, entre outros elementos da cultura 

corporal, constitui-se como conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. 

Portanto, são fundamentalmente necessários, dentro da totalidade de outras formas de 

mailto:naiamarjore@gmail.com
mailto:alcirhs@gmail.com
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conhecimento, para que homens e mulheres desenvolvam ao máximo suas 

potencialidades humanas, de modo que essa evolução, ainda que em âmbito individual, 

satisfaça também as necessidades humanas coletivas e universais em um nível máximo 

de desenvolvimento (COLETIVO DE AUTORES, 2012).  

Diante das considerações expostas até aqui, frutos de minha formação 

acadêmica contra-hegemônica, surgiram grandes inquietações advindas de contínuas 

observações informais realizadas entre os anos de 2011 e 2015 a partir de minha prática 

pedagógica como professora de Educação Física em Itaberaí. A Educação Física, nesta 

cidade, apresenta muitas fragilidades. A maioria das escolas, tanto estaduais quanto 

municipais, não prioriza a contratação de professores de Educação Física com formação 

na área. Os que possuem formação inicial não têm recursos ou incentivo para buscar 

pela formação continuada. Devido a essa carência formativa, os debates sobre novas 

possibilidades educacionais para esta área são escassos e, com isso, os professores não 

desfrutam de uma articulação política necessária para efetivar ações concretas de 

mudança.  

Outro fator notável que limita a consolidação de uma Educação Física crítica e 

transformadora é a supremacia do esporte nessas escolas. Existe uma preocupação 

muito forte com campeonatos escolares. Além desses eventos, outras atividades 

comemorativas também são destinadas à Educação Física, como coreografias para festa 

junina e outros eventos que exigem apresentações culturais. Assim, os alunos são 

alijados do direito de ter acesso aos conhecimentos da cultura corporal, que se 

constituem como conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. 

A partir de todas essas evidências, esta pesquisa é de fundamental importância 

para fomentar reflexões e debates sobre a Educação Física em Itaberaí, além de 

contribuir para que a comunidade escolar considere a possibilidade de trabalhar a 

Educação Física em uma perspectiva diferente da que tem sido trabalhada nos últimos 

anos e passe a vislumbrar mais possibilidades de contribuir com a transformação social.   

 

 

METODOLOGIA/MARCO TEÓRICO 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e consiste em uma pesquisa-

ação. Como técnica de coleta de dados, utilizaremos entrevistas semiestruturadas, 

observações das aulas de Educação Física, a aplicação de questionários aos alunos e o 
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diário de campo da intervenção pedagógica. Como instrumento de análise dos dados 

coletados, recorreremos à Análise de Conteúdo.  

O marco teórico da pesquisa é crítico-dialético e está alicerçado na Pedagogia 

histórico-crítica e em autores que apresentam categorias importantes para compreender 

a concretude histórica em que o nosso objeto está inserido. A primeira categoria será a 

Organização do Trabalho Pedagógico, cujo referencial encontraremos em Freitas 

(1995), Silva (2015), entre outros. Outra categoria importante para subsidiar a pesquisa 

é a Educação Física Escolar e a nossa principal referência será o Coletivo de Autores 

(2012). Outros autores serão inseridos nestes estudos, como Castellani Filho (1998; 

2007), Betti (1991), etc. E, por último, temos a pedagogia histórico-crítica como outra 

grande categoria norteadora deste trabalho, cujos principais autores a serem pesquisados 

são: Saviani (2012; 2013), Saviani e Duarte (2012), Gasparin (2002), Silva (2013) etc. 

Contudo, para além dos estudos referentes a estas categorias que envolvem nosso 

objeto, é preciso também aprofundar as leituras em obras de alguns pensadores que 

desenvolveram teses determinantes para a compreensão da realidade em que estamos 

inseridos: Karl Marx, Antonio Gramsci, Istvan Mészàros, George Lukács, entre outros. 

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Produto Educacional desta pesquisa será um caderno didático construído 

durante a da intervenção realizada na escola. Buscaremos sistematizar tudo o que terá 

sido trabalhado ao longo das aulas, selecionar os materiais e as considerações 

importantes que terão sido desenvolvidas, bem como os limites que surgirem ao longo 

da intervenção pedagógica. Pretende-se que este caderno didático se constitua como um 

diálogo com o professor que terá acesso a ele, ou seja, um material que contribua para a 

reflexão de sua prática pedagógica, servindo de instrumento para que este professor se 

encoraje a estudar de forma mais profunda a pedagogia histórico-crítica e se sinta 

seguro para sistematizar novas propostas com novos conteúdos sob os auspícios desta 

pedagogia. 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O CEPI-HMG, lócus desta pesquisa, é uma escola estadual de ensino médio 

localizada próxima ao centro de Itaberaí. Tornou-se Centro de Ensino de Período 
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Integral em janeiro de 2017. Em relação à organização do trabalho pedagógico da 

Educação Física, existem muitas fragilidades nesta escola.  

A primeira delas refere-se à concepção dominante de Educação Física 

compartilhada por equipe gestora e professoras de Educação Física. Em entrevista 

realizada em abril deste ano, as coordenadoras e professoras fazem afirmações que 

sustentam a perspectiva dominante de Educação Física, ou seja, a supremacia do esporte 

e da aptidão física, o papel enquanto disciplina que tem a função de socializar e relaxar 

os alunos, de trazer conhecimentos relacionados à promoção da saúde, entre outros 

elementos que aprisionam e limitam a força crítica da Educação Física.  

Outro fator determinante é a formação da professora que assumiu as aulas de 

Educação Física no primeiro e segundo bimestres. Ela é formada em Letras e assumiu 

as aulas para completar sua carga horária. Segundo ela, assumiu as aulas também 

porque tinha uma grande afinidade com a área de Educação Física, já que adorava 

praticar esportes e frequentar a academia. Esta ainda é uma realidade muito presente em 

algumas escolas de cidades do interior. Não há uma preocupação por parte da equipe 

gestora ou nem mesmo da Secretaria de Educação em legitimar o espaço da Educação 

Física com uma exigência específica em relação à formação desses professores. 

No início deste terceiro bimestre, a equipe gestora resolveu trocar a professora 

alegando que ela estava deixando a desejar em alguns aspectos. Isso gerou algumas 

barreiras para o desenvolvimento da pesquisa, pois a nova professora que assumiu as 

aulas resistiu bastante à intervenção proposta pela pesquisadora, sendo necessário que a 

coordenação da escola interviesse de modo a garantir a continuidade do trabalho.  

As observações realizadas no segundo bimestre deste ano letivo trouxeram 

elementos importantes para algumas análises. O espontaneísmo das aulas foi muito 

evidente. O conteúdo era quase sempre o mesmo: voleibol. Este foi um elemento que 

também surgiu nos dados colhidos por meio dos questionários aos alunos. Alguns deles 

colocaram como aspecto negativo das aulas de Educação Física o fato de só jogarem 

“três cortes”15. Outro fator mencionado nos questionários foi a falta de planejamento 

das aulas. Isso reforça a evidência em relação ao espontaneísmo. Além disso, os alunos 

manifestaram desejo por aulas mais elaboradas e com conteúdos mais significativos.  

São inúmeras as barreiras que têm sido evidenciadas por meio dos dados 

encontrados até aqui. É possível, ainda, afirmar que todas elas têm contribuído para 

                                                      
15  Três cortes é um jogo lúdico que se constitui como variação do voleibol. 
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revelar as contradições da escola, contradições estas que determinam e são determinadas 

pelo modo de produção que rege a nossa sociedade.  

No entanto, revelar estas contradições é um dos grandes passos para avançar em 

direção a uma Educação Física crítica e revolucionária, comprometida com a 

socialização democrática dos conhecimentos da cultura corporal, de modo que os alunos 

pertencentes à classe trabalhadora encontrem condições objetivas para desenvolver suas 

capacidades psíquicas superiores. Se esta pesquisa contribuirá com este processo, é a 

história que dirá. Por enquanto, o que se espera minimamente é que os participantes da 

pesquisa possam adquirir ao menos um novo olhar em relação à Educação Física. 

 

Palavras-chave: pedagogia histórico-crítica. organização do trabalho pedagógico. 

Educação Física.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo as mudanças de discurso e de postura 

das professoras supervisoras de um subprojeto do PIBID desenvolvido na Universidade 

Estadual de Goiás – Câmpus Inhumas em parceria com uma Escola de Tempo Integral 

da mesma cidade. A pergunta norteadora da pesquisa é: de que forma a parceria entre a 

universidade e a escola por meio do PIBID pode contribuir para a formação dos 

participantes?  Assim, o objetivo geral deste estudo é investigar o papel do PIBID na 

formação acadêmica e profissional dos envolvidos, considerando, de forma especial, a 

contribuição desse programa para a formação continuada das professoras supervisoras. 

A partir do momento que o objetivo do PIBID é considerado, esta pesquisa se 

torna relevante, pois ele é um programa que oferece acesso à formação continuada para 

os professores da educação básica, como também para a valorização da formação de 

professores. É um programa da CAPES16 em parceria com o governo federal que 

oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de licenciaturas e professores da 

educação básica, para que os alunos possam antecipar o vínculo com a sala de aula e 

para que os professores possam ter acesso a uma formação continuada. O programa 

também tem o papel de promover o diálogo entre as universidades e as escolas públicas 

estaduais e municipais. 

Seguindo essa importância que o programa tem, tanto para a formação inicial, 

quanto para a continuada, considera-se a Resolução CNE/CP 2/2015 que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e para a formação continuada. 

De acordo com o art. 16 do documento, 

 

a formação continuada compreende dimensões coletivas, 

organizacionais e profissionais, bem como o repensar do 

                                                      
16  Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, é um órgão do Ministério da 

Educação responsável pelo reconhecimento e a avaliação de cursos de pós-graduação stricto-sensu 

(mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado) em âmbito nacional.  
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processo pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades 

de extensão, grupos de extensão, grupos de estudos, reuniões 

pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação 

mínima exigida ao exercício no magistério na educação básica, 

tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática 

educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, 

ético e político do profissional docente. (CNE/CP 2, 2015, p. 13) 

 

Um dos focos do subprojeto foi trabalhar colaborativamente, os professores em 

formação, professora supervisora e a professora coordenadora, então para o 

desenvolvimento do estudo será considerado também de que forma o programa e os 

momentos de reflexão colaborativa contribuíram para a formação continuada das 

professoras da educação básica. Diversos estudiosos (FIGUEIREDO, 2006; 

VYGOTSKY, 1997) têm apontado que a colaboração pode contribuir como impulso de 

mudanças e intervenções no processo de desenvolvimento da aprendizagem do 

indivíduo, isto é, a interação social, a relação de atividades em grupos e a troca de ideias 

torna o processo de aprendizagem construtivo, e possibilita que estes indivíduos 

ultrapassem os limites da sala de aula, considerando o contexto em que profissionais e 

escola estão inseridos (ZEICHNER; LISTON, 1996; CONTRERAS, 2002; PIMENTA, 

2002). 

O estudo também versará sobre a mudança do tecnicismo para a teoria crítica na 

formação de professores (VIEIRA-ABRAHÃO, 2014; CONTRERAS, 2002). A 

formação de professores deixou de ser considerada apenas como um aglomerado de 

teorias que, por muito tempo, foram utilizadas como um treinamento para a prática do 

professor. Para o rompimento desse paradigma foi necessário que os professores no 

período de sua formação se envolvessem com reflexão-ação colaborativa de seu próprio 

desenvolvimento profissional. Surge, então, um novo paradigma, isto é, foi necessário 

que os professores tivessem uma interação social para que “o processo de aprendizagem 

pudesse favorecer-se pela troca de informações entre os aprendizes” (FIGUEIREDO, 

2006, p. 115), pois, segundo Dillenbourg (1999), a aprendizagem colaborativa são 

momentos em que duas ou mais pessoas discutem e/ou aprendem algo junto. Logo, para 

que os professores possam mudar a sua rotina e extrapolar os limites da sala de aula, 

necessitam ter momentos de reflexão colaborativa (ZEICHNER; LISTON, 1990; 

CONTRERAS, 2002; BORELLI; PESSOA, 2011). 

 A visão Interacionista de Piaget (1983) já defendia a importância da interação 

social como um elemento colaborativo necessário para a construção do conhecimento. 
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Na mesma linha, Vygotsky (1991) indica que cada sujeito possui dois níveis de 

conhecimento: o conhecimento real, ou seja, aquilo que já domina e é capaz de fazer 

sozinho e o outro é o conhecimento potencial, que é o que consegue fazer por meio do 

auxílio dos outros sujeitos.  

Um ponto que será interessante observar no contexto deste estudo é a reflexão 

colaborativa no planejamento e na elaboração do material didático, pois, se os materiais 

são confeccionados por todos os professores, eles estão utilizando como instrumentos a 

cooperação, a criatividade e acima de tudo a colaboração (LOPES, 2010). É importante 

perceber que esses professores, em seu processo de formação profissional, no 

subprojeto, estão realizando atividades colaborativas, já que, para Libâneo (2002 apud 

SABOTA, 2008), esse aprendizado é necessário para que os professores consigam 

desempenhar essas atividades em sala de aula. 

Será apresentado também um pouco da história da institucionalização do PIBID 

– Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, como os possíveis avanços e 

desafios do programa. Serão destacados ainda, alguns sentidos que podem ser 

construídos a partir dos aspectos do programa: iniciação à docência, incentivo à 

docência, engajamento com pesquisas, desdobramentos na educação básica e 

deslocamentos na relação entre escola e universidade. Ao fim do capítulo, será 

problematizado o papel do Pibid na formação continuada dos professores da educação 

básica. 

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo de caso, pois conforme afirma Robson (1993) (apud 

SABOTA, 2008) é “uma investigação empírica que analisa fenômenos contemporâneos 

dentro de um contexto real”. É ainda uma pesquisa qualitativa interpretativa por se tratar 

de pertinente abordagem para pesquisar o ensino (ERICKSON, 1986 apud SABOTA, 

2008). Para o autor, a sala de aula é um ambiente social culturalmente organizado para a 

aprendizagem.  

Será investigado, neste trabalho, o subprojeto de língua inglesa do PIBID 

desenvolvido na Universidade Estadual de Goiás - Câmpus Inhumas em parceria com 

uma Escola de Tempo Integral na cidade de Inhumas, o objetivo principal desse 

subprojeto foi trabalhar com a reflexão colaborativa. Esse colégio se encontra em uma 

região 
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próxima ao centro da cidade e oferece turmas de 6º ao 9º, iniciando-se às 7h e 

finalizando às 16h30. No turno matutino são ofertadas as disciplinas regulares, com 

duração de 40 a 50 minutos e ao turno vespertino são ofertadas diversas oficinas, dentre 

elas está a de língua inglesa do subprojeto. E no “noturno” a escola oferece também o 

EJA (Educação de Jovens e Adolescentes) que é oferecido àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio. 

Como participantes protagonistas esse estudo terá duas professoras supervisoras, 

sendo que uma foi supervisora por um período e a outra que ainda se encontra como 

supervisora, ambas efetivas da rede estadual de ensino, formadas há alguns anos. 

Participarão deste estudo também, as duas professoras coordenadoras do 

subprojeto, e dois alunos, considerados como professores em formação. 

Os instrumentos para a análise de dados são – dois questionários, sendo um do 

perfil do participante da pesquisa e um outro sobre o PIBID, um diário de pesquisa e as 

memórias dos participantes.  

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Produto Educacional desta pesquisa será um artigo construído a partir dos 

resultados finais encontrados pela investigação realizada pelo estudo. Serão 

sistematizadas as teorias que nortearão o estudo, as informações coletadas por meio dos 

instrumentos de coleta de dados e as considerações importantes desenvolvidas sobre 

esse tema. O foco da produção deste artigo, é apresentá-lo e publicá-lo em algum evento 

da área de formação de professores, para que possa gerar reflexões acerca da 

importância do PIBID para a formação de todos envolvidos, em especial para a 

formação continuada das professoras supervisoras da Educação Básica. 

 

CONSIDERAÇÕES ESPERADAS 

 

A formação de professores deixou de ser considerada apenas como um 

aglomerado de teorias que, por muito tempo, foram utilizadas como um treinamento 

para a prática do professor. Ao envolverem-se com a reflexão ação colaborativa os 

professores em formação rompem com práticas naturalizadas, promovendo dessa forma, 

seu próprio desenvolvimento profissional e acadêmico. A partir da interação 

proporcionada pelos encontros, planejamentos e reflexões colaborativas no âmbito do 
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PIBID surge a possibilidade de transformação da práxis, por meio da aprendizagem 

colaborativa.  

Diante desse contexto, espera-se como resultado desta pesquisa que a 

investigação sobre o papel do PIBID na formação continuada dos professores da 

educação básica por meio da reflexão colaborativa seja problematizado de maneira que 

os professores da educação básica reconheçam o papel do programa para a sua 

formação continuada, como também a sociedade e o governo reconheçam a importância 

deste programa como política pública. E, que a partir deste reconhecimento, espera-se 

que o PIBID seja mantido e ampliado pelo governo federal no intuito de garantir 

formação continuada do professor da educação básica. Espera-se, também, que a partir 

deste estudo, a divulgação do programa, como um mediador do diálogo entre as 

universidades e as escolas públicas estaduais e municipais, seja ampliada. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa é resultado de um Grupo de Trabalho (GT) desenvolvido para 

reunir saberes referentes à prática pedagógica no ensino bilíngue- Libras e Português 

escrito na Educação Básica. Trata-se de uma pesquisa-ação, que teve como preocupação 

a construção de discussões teóricas que culminassem na elaboração de atividades de 

leitura e de escrita para alunos com surdez. A motivação remonta meus primeiros 

momentos de desenvolvimento escolar, quando ainda criança com surdez 

neurossensorial profunda em ouvido esquerdo e surdez neurossensorial 

moderada/profunda em ouvido direito recebi a intervenção de uma professora sensível 

ao meu comprometimento auditivo, durante o processo de alfabetização. 

Posteriormente, durante minha experiência profissional, compreendi que esta questão 

merecia estudos mais aprofundados, para que eu pudesse realmente contribuir para o 

desenvolvimento bilíngue de alunos surdos.  

 Desde minha aprovação no concurso para profissionais da educação na rede 

municipal de ensino em Goiânia, em 2007, mesmo período em que concluí a graduação, 

atuo como professora de História no Ciclo III (7º ao 9º ano). Em 2009, tive a 

oportunidade de iniciar o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) oferecido pelo 

Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Goiânia (CEFPE) e, 

aproveitando a ocasião, também frequentei um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Formação de Professores Bilíngues – Libras/ Português escrito, em uma instituição 

particular. Quando em processo de conclusão dos dois cursos, vivenciei a prática de 

ensinar uma aluna surda, que no período de um mês não recebeu intérprete por questões 

burocráticas da Secretaria Municipal. Apesar dos conhecimentos que havia adquirido 

nos estudos realizados, não alcancei os objetivos desejados, pois a aluna não organizava 

suas ideias nos registros, apenas copiava o que eu escrevia. As atividades oferecidas por 

mailto:patriciaandre2105@gmail.com
mailto:mesquitadeise@yahoo.com.br
mailto:silvanamatiasfreire@gmail.com
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muitos de nós professores consistiam no aprendizado de palavras isoladas, e nas aulas 

de Língua de Sinais que os alunos tinham uma vez por semana o mesmo acontecia. 

Devido a isto, conclui que saber Libras e ter o intérprete em sala de aula não eram 

suficientes para o aprendizado dos alunos com surdez. Com isso, surgiu a problemática 

a que se direciona este estudo: o que é preciso saber para ensinar Libras/Português 

escrito na escola bilíngue de Educação Básica?   

 Esta pergunta permaneceu por cinco anos, até eu me encorajar a participar 

da seleção de mestrado neste Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação 

Básica, no ano de 2016. Na ocasião da elaboração do projeto para concorrer à vaga, foi 

sancionada a Lei nº 9.681 de 23 de Outubro de 2015 no âmbito do município de 

Goiânia, que estabelece as diretrizes e os parâmetros que devem ser observados para 

implantação e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à educação bilíngue 

Libras/Português Escrito. A princípio a proposta foi esboçada com base nesta política 

pública, no que tange à formação de profissionais que atuariam nestas instituições 

bilíngues, contudo, devido à indefinição dos rumos do projeto piloto pela Rede 

Municipal de Educação e pela necessidade de viabilizar o andamento da pesquisa, o 

projeto tomou novos rumos que também atendem a exigências previstas no artigo 3º 

desta Lei, quando defende o desenvolvimento de pesquisas que estimulem a 

organização e a ampliação de programas específicos para a elaboração de material 

didático por meio do apoio de especialistas engajados nas universidades. 

 

A PESQUISA-AÇÃO 

 

 No ano de 2016, ao me reunir com as orientadora e coorientadora, o passo 

seguinte foi encontrar um grupo de profissionais que tivessem os mesmos interesses e 

angústias que eu, e ao divulgar em uma rede social (Facebook) o resultado foi 

animador: mais de setenta pessoas demonstraram desejo de participar. Prevendo a 

grande dificuldade em desenvolver uma pesquisa com 70 participantes, busquei uma 

forma de selecionar um grupo menor: convidei a todos para uma reunião no dia 14 de 

março de 2016, na Biblioteca Setorial do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação (CEPAE), que contou com a participação de dois intérpretes disponibilizados 

pelo Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Goiás (SINACE).  

 No decorrer da reunião, os participantes fizeram uma série de 

questionamentos e observações referentes às suas necessidades quanto ao aprendizado 

voltado para o ensino bilíngue. Alguns relataram que tinham interesse em aprender 
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Libras, pois acreditavam que é essencial para o contato com o discente surdo, inclusive 

fora da escola. Outra observação era o fato de que embora a grande maioria já houvesse 

iniciado os estudos básicos em Libras, não tinham contato com surdos que sinalizam e 

interagem por meio de sinais. Também foi ressaltada a importância do contato dos 

surdos que utilizam a Libras com aqueles que não sabem sinalizar, para que possam 

aprender esta língua de sinais. Um participante indagou também se seriam 

desenvolvidos estudos teóricos para auxiliar nas práticas e nas respostas aos 

questionamentos que surgissem. Foi esclarecido que adotaríamos a pesquisa-ação, uma 

metodologia “que permite aos atores que construam teorias e estratégias que emergem 

no campo e que em seguida são validadas, confrontadas, desafiadas dentro do campo e 

acarretam mudanças desejáveis para resolver ou questionar melhor uma problemática.” 

(MORIN, 2004, p.56). Foram também esclarecidos que a fundamentação teórica trazida 

para os estudos e as discussões seriam os construtos psicanalíticos de Freud e Lacan, no 

que se referem ao sujeito e sua relação com a linguagem. E que, nesses encontros, os 

participantes também teriam a oportunidade de criar, experimentar, avaliar e revisar 

atividades didático-pedagógicas que, ao final, pudessem compor um conjunto de 

materiais (inter)disciplinares para a educação de surdos. 

 Após essa primeira reunião, em torno de 35 pessoas se inscreveram e 

formaram dois grupos, um que se reunia semanalmente nas segundas-feiras, e outro aos 

sábados, quinzenalmente, durante o primeiro semestre de 2016. Havia a presença de 

intérpretes para a participação dos surdos nos encontros, sendo os de segunda-feira 

disponibilizados pelo SINACE e os de sábado constituídos pelos próprios participantes 

que se ofereceram como voluntários. Houve também o desejo de algumas pessoas que 

não moravam nas proximidades de Goiânia em participar das discussões, sendo assim, 

foi criado um GT na modalidade à distância. No entanto, no segundo semestre, o grupo 

de segunda-feira foi encerrado, pois a maioria dos participantes optou pelo sábado.  

 Desde o início das leituras, algumas questões causaram muita polêmica: 

como ensinar Libras aos surdos sem que aprendam palavras isoladas, se muitas vezes 

eles chegam ao Ensino Médio e não dominam a leitura ou escrita, não conhecem as 

operações simples da matemática e nem têm acesso a materiais didáticos apropriados 

para suas limitações auditivas?; quem deve ensinar a primeira Língua (L1) na sala de 

aula, os intérpretes ou os professores bilíngues?; ensinar Língua Portuguesa para surdos 

é possível em virtude da primeira língua (L1) e da segunda língua (L2) serem de 

modalidades diferentes? Além dessas indagações, a maioria dos participantes se referira 
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à dificuldade de aquisição da L1 (Libras) pelos alunos por causa das famílias que não 

estão inseridas neste contexto, e por muitas não a aceitarem como código de interação 

de seus filhos.  

Dessa forma, os participantes demonstraram interesse em buscar meios 

concretos, sejam metodológicos, estratégicos ou materiais, que pudessem ajudá-los a 

superar a ausência de conhecimento da Língua Portuguesa escrita e da Libras. 

Entendiam que adquirindo o conhecimento dessas línguas que são estrangeiras para a 

maioria dos alunos surdos, solucionariam os obstáculos para que o conhecimento dos 

conteúdos disciplinares fossem aprendidos. E foi por conta destas indagações, dúvidas e 

ansiedades que o estudo se pautou em leituras teóricas que apresentam um conceito de 

sujeito e de linguagem que explica a questão do aluno surdo não deixar de aprender por 

conta de sua deficiência auditiva, e da Libras ser uma língua visual-motora enquanto o 

português ter uma estrutura fono-articulatória não ser um obstáculo para o aprendizado 

de conteúdos curriculares em Língua portuguesa.  

No primeiro semestre, os textos que deram suporte às discussões foram O 

Bloco Mágico e O Inconsciente, encontrados na coleção obras psicológicas completas 

de Sigmund Freud (2007). Tais estudos introduziram aos participantes conceitos 

freudianos que diferenciam as noções de indivíduo e sujeito, consciente e inconsciente, 

muito importantes para se entender que cada sujeito traz uma marca e suas 

representações. Na sequência, foi feita a leitura de A Natureza do Signo Linguístico 

(Saussure, 1995), a partir do retorno de Lacan (1998) ao texto de Saussure. Estas 

leituras e discussões nos ajudaram a compreender que toda pessoa chega à escola com 

uma língua materna, àquela que o tirou da condição de infans ao se submeter às leis da 

linguagem, alcançando a condição de “sujeito”.   

Para tratar do ensino pelo viés do dialogismo, foram estudados os Gêneros 

do Discurso, de Bakhtin (1997), que apresenta a língua como algo que está presente em 

toda ação humana. Tais elucidações se mostraram imprescindíveis para repensarmos 

como tanto a Língua de Sinais quanto a Língua Portuguesa têm sido ensinadas. Tal 

ensino se dá, geralmente, por meio de palavras isoladas e de vocabulários 

descontextualizados. Ao final, percebemos que não são as palavras que levam as 

pessoas aos significados, mas o enunciado que provoca efeito de sentidos, por se 

constituir de gêneros discursivos.  

Diante da angústia manifestada pelos participantes em relação a um maior 

tempo dedicado à teoria em detrimento dos procedimentos metodológicos direcionados 
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a situações concretas de sala de aula, decidimos intercalar aos estudos teóricos a 

elaboração de atividades de leitura e de escrita para o ensino de surdos. A maioria das 

participantes optou por escolher temáticas que envolvessem clássicos literários infantis. 

Contudo, ficou evidente a insegurança em se ensinar Libras de forma discursiva e 

dialógica, interligando diferentes áreas do conhecimento.  

Na ocasião de encerramento dos encontros foram sugeridas diversas 

temáticas e, em sua predominância, a necessidade de estudos referentes à prática 

bilíngue para surdos. Assim, no segundo semestre, as questões que nortearam os estudos 

foram: qual é a língua materna para o surdo?; o que você entende como educação 

escolar bilíngue para surdos?; qual a importância do ensino de Libras para o aluno 

surdo?; qual a importância do ensino de Português Escrito, com as estruturas da 

gramática normativa, para o aluno surdo?; qual deve ser a primeira língua (L1) do 

surdo? ; quem deve ser o profissional responsável pela educação bilíngue do surdo na 

escola de ensino regular? Para elucidar estas questões, foram lidas publicações de Skliar 

(2013), Lodi (2013) e Veras (1999), debatidas questões de políticas públicas, feitas 

análises de vídeos; organizadas participações em seminários e elaboradas atividades 

bilíngues. Encerrando os debates, as propostas didático-pedagógicas foram analisadas 

novamente, algumas experimentadas e reestruturadas.  Durante as apresentações das 

atividades, os participantes ressaltaram suas avaliações referentes aos encontros e às 

ansiedades que ainda permaneciam.  Por núcleo focal a pesquisa reuniu nove 

participantes. Para a análise, os dados serão organizados por grupos, já que fazem partes 

de realidades e experiências heterogêneas. No grupo A, temos a presença de 

profissionais que atuam com os surdos, ou que já atuaram, seja na função de intérpretes, 

professoras de Libras, e de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Com o 

grupo B, as colaboradoras são profissionais que não atuam ou não têm experiência com 

a educação de surdos.  

 

O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 Finalizados os dois semestres de GT, foram feitas avaliações dos encontros 

com perguntas relacionadas aos objetivos da pesquisa em questão, principalmente para 

aferir com os participantes a que ponto os estudos atenderam as suas necessidades de 

professores bilíngues de surdos, na Educação Básica. Para apresentar a conclusão deste 

processo, a dissertação está estruturada em três capítulos. No primeiro, é apresentada a 
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noção de sujeito tal como considerado pela psicanálise, a fim de responder à questão: 

quem é este sujeito que aprende e que ensina? No segundo, o objetivo é explicitar o 

objeto investigado: que língua/ linguagem é essa que o sujeito aprende/ensina?. No 

terceiro, o conceito de transmissão é desenvolvido, estabelecendo uma relação com as 

demandas apresentadas nas discussões e confirmadas nos instrumentos de coleta de 

dados, cujo significante predominante é “a falta”: de respostas categóricas, de uma 

metodologia adequada, do domínio da Libras, do contato com outras escolas bilíngues 

etc., demonstrando a falsa expectativa dos participantes de que as respostas para a 

pergunta “o que é preciso aprender para se ensinar Libras/Português escrito na escola 

bilíngue de Educação Básica?” não variam, não dependem do próprio sujeito e sua 

relação com o Outro, com o desejo de ensinar e de aprender. E, no quarto e último 

capítulo, o produto educacional se materializa em uma retomada de conceitos teóricos 

que releem, revisam e resignificam as atividades de leitura e escrita propostas pelo 

grupo, com vistas ao ensino bilíngue – Libras / Português escrito, a partir da 

aprendizagem de conteúdos escolares tratados de forma interdisciplinar.   

 

Palavras-chave: Transmissão. Bilinguismo. Educação Básica. 
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A motivação para o estudo da educação de jovens e adultos no âmbito da 

educação profissional emerge das reflexões da pesquisadora acerca das falas dos alunos 

a respeito das dificuldades encontradas nos processos de ensino e aprendizagem, das 

participações nos conselhos de classe da instituição e da necessidade de se pensar o 

ensino na educação profissional e tecnológica de jovens e adultos integrada ao ensino 

médio a partir das percepções e necessidades dos próprios alunos, uma vez que a 

aprendizagem é um movimento do aluno, mas que demanda processos de mediação 

(LIBÂNEO, 2012).  

Os sujeitos de pesquisa do presente projeto são os alunos do curso Técnico 

Integrado em Edificações do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 

PROEJA. O curso Técnico Integrado em Edificações foi escolhido para ser o foco da 

pesquisa por ser um curso que possui maiores possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho, bem como pelo fato da pesquisadora acreditar no modelo de educação que 

articule a educação e o trabalho em uma perspectiva humana emancipatória 

(FRIGOTTO, 2005).  

O objetivo geral do estudo é verificar como ocorrem os processos de ensino e 

aprendizagem no curso Técnico Integrado em Edificações do PROEJA na visão própria 

do aluno, tendo como objetivos específicos o mapeamento e a compreensão dos 

problemas enfrentados pelos alunos ao longo do curso; identificação, juntamente com 

os alunos participantes do grupo de trabalho, das dificuldades de aprendizagem, suas 

necessidades e sugestões que possam contribuir para a melhoria nos processos de ensino 

e aprendizagem e a construção de um caderno de apoio voltado para os professores e 

equipe pedagógica do curso de edificações do PROEJA que possa orientar as práticas 

pedagógicas.  

O cenário histórico brasileiro da educação demonstra o lento processo de 

valorização da formação educacional de jovens e adultos. Uma das questões postas na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) refere-se ao fato de que somente a conclusão dos 
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estudos não sinaliza uma possível inserção dos indivíduos ao mercado de trabalho, uma 

vez que a baixa escolaridade se configura como um dos agravantes para as altas taxas de 

desemprego (BRASIL, 2009).  

Dentro da concepção da capacitação para o mundo do trabalho, foi instituído no 

ano de 1909 o Decreto nº 7.566 que estabeleceu inicialmente dezenove escolas 

reservadas ao ensino profissional no Brasil. Desde então, a educação profissional e 

tecnológica, a lentos passos, foi tomando forma e expandindo sua rede de ensino. O 

PROEJA, instituído pelo Decreto nº 5.840/2006, surge como uma política pública na 

perspectiva da ampliação da oferta de educação tecnológica integrada ao ensino médio 

com o objetivo de minimizar a exclusão de jovens e adultos ao direito de acesso à 

educação (BRASIL, 2006).  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), no ano 

de 2014, completou 105 anos de atuação. Sua trajetória histórica remonta às escolas de 

aprendizes e artífices culminando em sua incorporação à Rede Profissional e 

Tecnológica no ano de 2008, pela Lei nº 11.892. O PROEJA, no campus Formosa, 

inaugurou a sua primeira turma no ano de 2010, com o curso técnico integrado ao 

ensino médio em Manutenção e Suporte em Informática e, posteriormente no ano de 

2013, ocorreu o ingresso da primeira turma para o curso técnico integrado ao ensino 

médio em Edificações.  

De acordo com Santos; Barbosa; Vaz (2013), a célere expansão da educação 

profissional e tecnológica no Brasil gestou uma instituição que não possui uma 

identidade própria, recebendo diversas modalidades de ensino, dentre eles o ensino 

superior, o ensino médio e o ensino técnico. A falta de identidade faz com que o 

PROEJA seja considerado pela instituição somente mais uma modalidade de ensino 

como as demais, e não como uma política pública de inclusão. Para os autores, o que 

tem acontecido na educação no PROEJA são “leituras isoladas dos conhecimentos 

gerais e específicos, uma sobreposição de saberes, não havendo um olhar 

interdisciplinar na construção de um projeto pedagógico único, como orienta a política 

que fundamenta o PROEJA” (SANTOS; BARBOSA; VAZ, 2013, p. 08).  

A educação técnica integrada ao ensino médio e direcionada para jovens e 

adultos possui como desafio a proposição de um modelo de educação que conflua o 

trabalho e a educação na formulação de currículos, conectando as disciplinas dos 

núcleos básicos às disciplinas dos núcleos técnicos, interdisciplinarmente. A educação 

profissional integrada ao ensino médio é um campo rico para os processos de 
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aprendizagem, principalmente por ter como grande aliado a bagagem sociocultural dos 

alunos na construção dos conhecimentos em sala de aula, que favorecerão a formação 

humana e profissional (SANTOS; BARBOSA; VAZ, 2013).  

Os alunos da educação de jovens e adultos do PROEJA no IFG campus Formosa 

são pessoas que retornaram à escola pelo desejo de estudar ou pela imposição do 

mercado de trabalho. Em sua grande maioria, são mulheres responsáveis pelo sustento 

da família, que muitas vezes não tem com quem deixar os filhos para frequentar as 

aulas. São homens e mulheres adultos, trabalhadores informais com hiato de anos longe 

dos bancos das escolas. Quando retornam à escola sentem muita dificuldade para 

acompanhar os conteúdos, tanto na escrita, na leitura, quanto na compreensão textual e 

em operações matemáticas. Essas dificuldades podem, em algum momento, caso não 

haja a mediação para o ato de aprender (LIBÂNEO, 2012), desestimular os alunos a 

prosseguir na jornada acadêmica, levando à evasão, uma vez que a falta de obtenção da 

escrita, da leitura e da proximidade com os cálculos matemáticos, prejudica os 

processos de aprendizagem (MIRANDA, 2015).  

Para Netto (2011), a vida em seu caráter de cotidianidade não demonstra o real 

movimento do ser, a exterioridade dos fenômenos se faz premente para o início de sua 

compreensão. Os aglomerados das pequenezas da vida representam uma totalidade para 

uma dada realidade, esta totalidade está inserida em uma totalidade maior, que é a 

sociedade. Para o autor, são as inúmeras totalidades existentes que constituem o ser 

social, por este fato e por sua complexidade, a compreensão do mundo se faz tão 

penosa. A compreensão de mundo se faz muito além da sistematização, da organização 

e da discussão das vivências e experiências do cotidiano, demonstra que “qualquer 

processo de conhecimento eficaz tem que ser social e coletivo” (NETTO, 2011, p. 336) 

e também teórico, pois é a prática que insere os problemas que o conhecimento teórico é 

capaz de desvendar.  

Os processos de formação e educação acontecem ao longo de toda a vida dos 

sujeitos em sociedade, e não somente no período da educação regular oportunizada pelo 

acesso à escola (MÉSZÁROS, 2008). Partir desta premissa possibilita a compreensão 

do quão rico se faz conhecer as realidades e histórias de vida de cada aluno e sua 

importância nos processos de ensino e aprendizagem. A dimensão do sujeito em sua 

totalidade e complexidade é o ponto de partida da qual a pesquisadora se debruçou 

muito também por sua formação acadêmica, como assistente social, reverberar o 

método materialista histórico dialético para a compreensão dos fenômenos sociais.  
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As histórias de vida dos alunos, coletadas por meio de entrevistas, descortinam 

realidades distintas que compõem a totalidade da sociedade. O uso da história oral para 

relatar as histórias de vida dos alunos do curso de edificações do PROEJA possibilitará 

a recuperação de memórias próprias dos sujeitos que, ao buscarem suas referências 

experienciadas na vida, se veem enredados por um contexto sócio histórico 

(FERREIRA; AMADO, 1996). As memórias e vivências dos sujeitos quando expressas 

pela oralidade, trazem a força e a significação de uma determinada experiência, o que 

demonstra como os processos formativos possuem impacto na aprendizagem dos que 

falam (OLIVEIRA, 2005).  

O produto educacional resultante do trabalho de pesquisa da presente dissertação 

tem como fator determinante a participação. Trata-se de um produto educacional 

participativo na medida que ele foi construído por e para os sujeitos principais da 

pesquisa, os alunos (LEODORO; BALKINS, 2010). O produto educacional resultante 

da pesquisa tem como principal objetivo a construção de um caderno de apoio aos 

profissionais envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem, a partir das demandas 

dos alunos, que possam contribuir com os processos de ensino e práticas pedagógicas 

que impactem na aprendizagem dos alunos do PROEJA.  

Este produto educacional é o resultado das entrevistas e do grupo de trabalho 

desenvolvido com os alunos, durante um semestre do ano de 2016, no IFG campus 

Formosa. Será construído de forma colaborativa e crítica com vistas a possibilitar aos 

atores envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos uma maior 

compreensão de suas realidades bem como possibilitar a escuta de seus problemas na 

aprendizagem e suas soluções, muitas vezes não ouvidas e consideradas.  

Diante da explanação é que surge a motivação para a elaboração da presente 

dissertação de mestrado. Busca-se, com a reflexão apresentada, compreender a visão do 

aluno sobre os fatores que dificultam seus processos de aprendizagem na EJA. O olhar 

do universo discente possibilitará o entendimento de suas reais demandas, uma vez que 

as questões referentes às dificuldades de aprendizagem ficam, em um primeiro 

momento, centradas nos alunos, culpabilizando-os, e não nos questionamentos sobre a 

estrutura do ensino, da didática e das práticas pedagógicas (MUNIZ, 2015).  

 

METODOLOGIA  

No ano de 2016, ano de referência da presente pesquisa, o campus Formosa 

contou com 73 matrículas de alunos no curso PROEJA em Edificações para o ano letivo 



 

124  

de 2016, contando neste montante com alunos dos diversos anos de ingresso no curso: 

2013, 2014, 2015 e 2016. Ao longo do ano, esse número de matrículas foi reduzido para 

42, um percentual de 42,4% de diminuição no número de alunos matriculados e 

frequentes no curso de edificações.  

A pesquisa possui o caráter qualitativo mesclado à pesquisa quantitativa 

envolvendo a participação ativa dos sujeitos de pesquisa em um processo próprio de 

construção de possibilidades reais para apontar soluções aos problemas diários 

enfrentados pelos alunos. Para atender os objetivos propostos foram realizadas um total 

de 14 entrevistas semiestruturadas com os alunos do curso técnico integrado em 

edificações pretendendo conhecer, por meio da história de vida dos alunos, a relação 

estabelecida por eles entre sua vida e a escola, além de identificar as percepções dos 

alunos sobre os fatores que dificultaram a sua aprendizagem.  

A entrevista semiestruturada foi utilizada como instrumento de pesquisa por 

proporcionar informações livres sem o condicionamento a um padrão de alternativas 

(MANZINI, 1990/1991), mesmo com a utilização de um roteiro pré-estabelecido para 

organizar as perguntas da pesquisadora. Foi utilizada a metodologia de história oral na 

realização das entrevistas muito pelo fato de possuir o poder de estabelecer conexões 

entre as vidas dos sujeitos e através dela (THOMPSON, 2002).  

A amostra de alunos entrevistados perfaz um universo de 33,3% dos alunos 

matriculados e frequentes do curso técnico integrado em edificações, superando a 

expectativa inicial do trabalho de uma amostra com 20% dos alunos. Os sujeitos de 

pesquisa foram convidados a participar da pesquisa de forma voluntária.  

A pesquisadora esteve presente em sala de aula realizando a explicação da 

pesquisa, bem como dos procedimentos éticos e respondendo todas as dúvidas 

surgentes, para então convidá-los à participação. Foi realizado também um grupo 

intitulado como “grupo de trabalho” com os mesmos 14 alunos voluntários. No total 

foram realizados quatro encontros ao longo do mês de setembro de 2016 dos quais 

ocorreram no contra turno das aulas, no horário das 17h às 19h, visando contemplar os 

alunos trabalhadores. O objetivo do grupo de trabalho com os alunos do curso técnico 

integrado em edificações foi mapear as dificuldades de aprendizagem dos alunos do 

curso, bem como suas necessidades e sugestões que possam contribuir para a melhoria 

nos processos de ensino e aprendizagem.  

A análise preliminar dos dados permite indicar a importância da ação dialógica 

tão difundida por Freire (1987), uma vez que para os alunos jovens e adultos a boa 
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relação de respeito e reciprocidade entre professor e aluno descortina-se como 

fundamental para os processos de aprendizagem, sendo encontrada na fala de todos os 

alunos envolvidos na pesquisa. Outro ponto bastante elencado nas falas dos alunos 

refere-se ao entendimento por parte dos alunos da estigmatização sofrida pelos alunos 

da EJA ao longo da história e do preconceito sofrido ao longo do processo educacional, 

mesmo por parte da escola. A infantilização também é uma crítica presente nas falas dos 

alunos do curso de edificações, eles relatam que o modo de tratamento em sala de aula, 

nas avaliações e nos horários de atendimento, muitas vezes condizem com uma 

realidade dos alunos adolescentes do ensino médio integrado, e não a sua própria 

realidade, o que dificulta ainda mais o aprendizado. Relatam também a dificuldade com 

grade curricular das disciplinas pela pouca entrada de disciplinas durante a semana, 

dificultando a apreensão dos conteúdos pelo pouco contato com os mesmos.  

Palavras-chave: Educação profissional e tecnológica. PROEJA. Processos de ensino e 

aprendizagem.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Decreto nº. 5.840, de 13 de julho de 2006. Institui o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos- PROEJA, e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 14 jul. 2006. 

Disponívelem:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/decreto/D5840.htm. Acesso em 29 de dezembro de 2015. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

PROEJA, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Documento 

Base. Brasília: MEC/SETEC, 2009. 

 

Entrevista: José Paulo Netto. Trab. educ. saúde (Online), Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 

333-340, outubro, 2011.  

 

FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. Usos e abusos da história oral. 

Rio de Janeiro: FGV, 1996. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

FRIGOTTO, G. Concepções e mudanças no mundo do trabalho e o ensino médio. In: 

FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M., Ramos, M. (Org.). Ensino médio integrado: 

concepção e contradição. São Paulo: Cortez, 2005, p. 57-82. 

 

LEODORO, Marcos Pires; BALKINS, Márcia Alexandra Andrade de Souza. 

Problematizar e participar: elaboração do produto educacional no Mestrado Profissional 



 

126  

em Ensino. In: II SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIêNCIA E 

TECNOLOGIA, 2010, Ponta Grossa - Paraná. Anais. Ponta Grossa Paraná: 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Utfpr, 2010. p. 1 - 17. Disponível em: 

<http://www.sinect.com.br/anais2010/artigos/EF/84.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2017. 

 

LIBÂNEO, José Carols. Ensinar e aprender, aprender e ensinar: o lugar da teoria e da 

prática em didática. In: LIBÂNEO, José Carlos e Nilda Alves (orgs.). Temas de 

Pedagogia: diálogos entre didática e currículo. São Paulo. Cortez, 2012. 

 

MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v.26/27, p. 149-

158, 1990/1991.  

 

MÉSZÁROS, I. A educação para além do capital. 1930; tradução de Isa Tavares. -  

2ª.ed.-  São Paulo: Boitempo, 2008.  

 

MIRANDA. Vera Kran Gomes. A Mediação Colaborativa na Educação Básica e o 

Letramento de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais. Dissertação 

(Mestrado profissional em Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica) - 

Universidade Federal de Goiás, 2015. 

 

MUNIZ, Marilene Antonia dos Santos. Por que perdemos nossos alunos? Um estudo 

da evasão escolar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Goiás. 2015. 187 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Psicologia, Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu em Psicologia, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2015. 

 

OLIVEIRA, Valeska Fortes de. Educação, memória e histórias de vida: usos da história 

oral. In.: História Oral, v.8, n.1, p.91-106, jan. - jun. 2005. 

 

SANTOS, Maria do Socorro Ferreira dos; BARBOSA, Valquiria F. Bezerra; VAZ, 

Alexandre Fernandez. Contribuições da interdisciplinaridade para os estudos no campo 

da educação profissional de jovens e adultos. In: Simpósio Internacional sobre 

Interdisciplinaridade no Ensino, na Pesquisa e na Extensão – Região Sul, 1., 2013, 

Florianópolis. Anais. Florianópolis: Egc, 2013. p. 1 - 14. Disponível em: 

<http://www.siiepe.ufsc.br/wp-content/uploads/2013/10/J-Santos.pdf>. Acesso em: 30 

dez. 2015. 

 

THOMPSON, P. História Oral e contemporaneidade. Revista da Associação 

Brasileira de História Oral, São Paulo, v.5, jun.2002, p. 09-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127  

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO, ESTRUTURAÇÃO DE 

DINÂMICA CURRICULARDA EDUCAÇÃO FÍSICA NO DEI/CEPAE/UFG 

 

 

Poliana Carvalho Martins (Orientanda PPGEEB/CEPAE/UFG)  

polianacm1@gmail.com 

Sônia Santana da Costa (Orientadora –PPGEEB/CEPAE/UFG) 

 ssc444@gmail.com 

 Lênin Tomazett Garcia (Co-orientador – PPGEEB/CEPAE/UFG)  

lenintomazattgarcia@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas três décadas a Educação Infantil passou por profundas 

reformulações, saindo do campo exclusivo da Assistência Social e inseriu-se no campo 

da Educação por força da Constituição de 1988 e, em 1994, a Lei de Diretrizes e Base 

(LDB -lei 9.496/96) reforçou esse vínculo com a Educação. Esse movimento provocou 

intenso debate sobre seu papel, qual profissional deveria atuar neste nível de educação, 

como a instituição de Educação Infantil iria se organizar. O poder público colocou-se 

como um ator dessa construção ao promulgar uma série de normativas que visavam 

organizar e promover a qualidade da Educação Infantil17.  

Em relação ao currículo, foram publicados três documentos em diferentes 

momentos com o objetivo de orientar as propostas pedagógicas das instituições de 

Educação Infantil: o Referencial Curricular para a Educação Infantil – RCNEI (2009), 

as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil – DCNEI (2010), e a Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC (2016). Documentos que subsidiam a construção de 

currículos indicando elementos para articular os diversos conhecimentos, saberes e 

culturas em propostas integradas, que rompam com a fragmentação do conhecimento 

em disciplinas. 

A Educação Física é uma área de conhecimento que está presente nas escolas 

brasileiras desde 1920, tendo uma ligação histórica com a temática da infância. Ao 

refletir sobre a inserção da Educação Física na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), Mello et al (2016) reflete que, apesar das propostas não se organizarem de 

forma disciplinar e não haver menção à Educação Física em nenhum dos documentos, 

                                                      
17  Dentre estas iniciativas podemos citar: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei N. 

8.069/1990), os Planos Nacionais de Educação, a Política Nacional de Educação Infantil (2006),  

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, vols. 1 e 2 (2006), Indicadores de 

Qualidade para a Educação (2009), as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (2010).  

mailto:polianacm1@gmail.com
mailto:ssc444@gmail.com
mailto:lenintomazattgarcia@gmail.com
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há possibilidades de diálogo entre os dois campos dada a “centralidade do 

corpo/movimento e dos jogos/brincadeiras nos processos pedagógicos desenvolvidos 

nesta etapa da Educação Básica” (MELLO ET AL, 2016, p. 131). 

No entanto, a Educação Física, assim como a Educação Infantil, teve muitas 

rupturas e reconfigurações nestes últimos trinta anos. O Parecer nº 16/2001, da Câmara 

de Educação Básica (CEB) de 03/07/2001 discorreu sobre a obrigatoriedade da 

Educação Física como componente curricular da educação básica (que pode estar 

organizado em uma disciplina ou não), e advoga que o professor unidocente, com 

formação multidisciplinar (pedagogo), se responsabilize por todos os componentes 

curriculares nos quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, cabendo ao professor 

habilitado em Educação Física atuar nos quatro últimos anos do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio, no turno diurno18. Em 2001, a Lei nº 10. 793/2003 alterou o §3° do 

art. 26 da LDB (Lei 9.394/1996) e reiterou que “a Educação Física, integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da Educação Básica”. 

Nesse cenário, entendemos que a Educação Física está consolidada na Educação 

Básica enquanto componente curricular. Entretanto, há uma ambiguidade que 

perceptível na legislação, ora franqueando a atuação do professor de Educação Física a 

todas as etapas da Educação Básica ora o cerceando e deixando esse componente 

curricular a cargo do professor multidisciplinar/unidocente.  

Apesar dessa ambiguidade presente na lei, talvez a mudança mais impactante na 

Educação Física seja conceitual, pois a partir década de 1980 abriu-se um leque de 

abordagens sobre a Educação Física questionando o paradigma da aptidão física e do 

biologicismo, com contribuições da própria educação, sociologia, antropologia, 

filosofia, história e outras áreas. Neste cenário nos filiamos à abordagem Crítico-

Superadora apresentada pela primeira vez na obra Coletivo de Autores (1992) e que 

defende a Educação Física como uma linguagem que compreende os temas da cultura 

corporal e ampara-se na concepção marxiana presente nas teorias da Psicologia 

Histórico Cultural e da Pedagogia Histórico Crítica. 

Tomando como pano de fundo as discussões feitas acima, o problema central 

deste estudo é: como organizar o currículo da Educação Física de forma adequada às 

atividades guia da criança da Educação Infantil segundo a Psicologia Histórico Cultural 

                                                      
18  No turno noturno, pela falta da obrigatoriedade deste componente curricular, ela não será 

contabilizada para efeito da carga horária legal e é optativa para o aluno na forma da lei No 7.692, de 20 

de dezembro de 1988.  



 

129  

e a Abordagem Crítico Superadora? Partimos da hipótese que desenvolver a Educação 

Física na Educação Infantil de forma sistematizada e adequada favorece a criança em 

seu desenvolvimento global. Estruturamos o debate a partir da inserção da Educação 

Física e do seu licenciado no Departamento de Educação Infantil do Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicados à Educação da Universidade Federal de Goiás (DEI/CEPAE/UFG) 

buscando analisar sua função de forma a contribuir para a resposta ao objetivo geral da 

pesquisa: Construir o currículo da Educação Física inserida no DEI/CEPAE/UFG, 

organizando os conteúdos da Educação Física de forma compatível com as atividades 

guia da criança da Educação Infantil para potencializar seu desenvolvimento.  

Os objetivos específicos são, em sequência, os seguintes: Identificar e analisar: 

a) o contexto histórico de inserção da Educação Física no DEI/CEPAE/UFG enquanto 

este ainda era Creche/UFG; b) as concepções dos professores de Educação Física que 

ministraram a disciplina de estágio curricular obrigatório da FEFD/UFG no 

DEI/CEPAE sobre a inserção da Educação Física neste espaço; c) as concepções dos 

professores do DEI/CEPAE sobre a inserção da Educação Física atualmente; d) as 

concepções dos professores do Departamento Educação Física/CEPAE sobre o papel da 

Educação Física na Educação Infantil; e) a inserção da Educação Física na Educação 

Infantil no universo das Unidades Universitárias de Educação Infantil no Brasil; e por 

fim, o último objetivo específico é: f) Elaborar e desenvolver uma sequência didática 

com temas da ginástica de acordo com a lógica proposta para o currículo de Educação 

Física no DEI/CEPAE. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os esforços para articular esses campos, o ensino - aprendizagem da Educação 

Física com a periodização do desenvolvimento infantil se justifica devido à necessidade 

de relacionar a abordagem crítico superadora, que ainda tem se mostrado uma 

abordagem progressista na educação física com potencialidade para enfrentar o 

recrudescimento neoliberal, com uma psicologia que explica o desenvolvimento 

infantil. Além disso, ambas têm fundamentos epistemológicos que as aproximam, que é 

a  teoria marxiana. 

Para pensar em uma resposta à problemática deste estudo faz-se necessário uma 

imersão na psicologia histórico cultural para entendermos como a criança aprende e se 

desenvolve.  O desenvolvimento infantil geralmente apresenta um processo em que a 
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criança muito pequena possui a  percepção difusa e sincrética da realidade, e sua 

interação se dá, na maioria das vezes de forma involuntária, impulsiva e pouco mediada. 

Porém, com a aprendizagem e o desenvolvimento, com a apropriação de elementos tais 

como a linguagem, o desenho, a escrita, matemática, e outras facetas complexas da 

cultura, ela consegue atingir novas formações, novos patamares de relação mediada com 

a realidade e alcançar o controle do próprio comportamento, podendo alcançar a 

liberdade e o livre-arbítrio. Tendo em mente essas observações como ponto de partida, 

nos resta pensar: como esse processo acontece? 

Elkonin (1971) dá pistas para a resolução desse problema quando afirma que os 

processos de desenvolvimento mental estão intimamente ligados a educação da criança. 

Vigotski (1998, 1984, 2011) fala sobre a internalização, ou seja, quando a criança 

reconstrói internamente as relações e processos internos. Ela torna intrapsíquicos os 

processos que experienciou inicialmente como interpsíquicos. Então a criança passa por 

um longo desenvolvimento das funções psicológicas superiores, bem como uma 

constante reestruturação de sua consciência.  Para Vigotski (1984) as funções 

psicológicas superiores são funções, cuja enumeração não é absoluta na obra de 

Vigotski, que compõem a consciência. Esta, por sua vez é um sistema formado por 

vários subsistemas cujas funções se relacionam de diversas maneiras, a depender da 

idade, da atividade, das influências do meio.  

Para Leontiev (2006) a atividade-guia é aquela que gera outros tipos de 

atividades, que reorganiza os processos psíquicos que a ela estão subordinados e 

propicia as principais mudanças psíquicas na personalidade da criança em uma 

determinada fase de sua vida.  À medida que a criança se desenvolve, sua apropriação 

do mundo vai se tornando cada vez mais complexa, e, a imagem da realidade vai se 

tornando cada vez mais acurada, mais ortoscópica. 

Elkonin (1987) elenca os cinco principais estágios de desenvolvimento, mas este 

estudo se deterá apenas nos três primeiros estágios, pois, estão diretamente ligados a 

Educação Infantil: comunicação emocional do bebê (relação afetiva entre o bebê e o 

adulto cuidador), atividade objetal manipulatória (descoberta das funções físicas e 

sociais dos objetos), jogo protagonizado (apropriação das relações sociais). 

 

METODOLOGIA 

O estudo em tela assume o referencial do materialismo histórico dialético (Marx, 
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1999, 2016) como método orientador de uma lógica teórica que ilumina as ações 

objetivas da pesquisa e nos possibilita uma postura inquisidora frente ao mundo para 

desvendar-lhe os fenômenos. Tendo essa teoria como guia para orientar as etapas da 

pesquisa, obteremos informações utilizando vários instrumentos metodológicos: revisão 

bibliográfica, análise documental, entrevista, questionário, observação participante, 

experimentação pedagógica.  

A pesquisa está em desenvolvimento e já foram realizadas as seguintes ações: 1) 

revisão bibliográfica referente a Psicologia Histórico Cultural e Educação Física em 

periódicos e nas propostas de Educação Física na Educação que utilizam o referencial 

supracitado; 2) Obtenção de documentos e a realização cinco entrevistas referentes à 

história do DEI/CEPAE/UFG; 3) proposição  de questionários; 4) seis sessões de 

observação participante das atividades do grupo Arara19 no DEI/CEPAE/UFG, 5) oito 

momentos de experimentação que compõem uma sequência pedagógica de ginástica no 

grupo Arara, com crianças de 1 a 2 anos. As informações coletadas estão na fase da 

análise. 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

A presente pesquisa ainda está em andamento, mas já é possível levantar 

algumas considerações provisórias: 

a) A revisão bibliográfica ancorou-se no trabalho Martins (2017) que buscou 

identificar a produção publicada em Educação Física Escolar (EFe) em Educação 

Infantil (EI) nos cinco periódicos que mais publicam textos sobre EFe20. O 

levantamento abrangeu o interstício de tempo entre 2000 e 2016, selecionando um total 

de 771 textos entre artigos, resenhas, ensaios e entrevistas. Para esse trabalho a amostra 

considerada para a análise da produção do conhecimento sobre a EFe na EI foi de 94 

textos, Inicialmente foram classificados em cinco categorias: relatos de pesquisa; relatos 

de experiência; entrevista; resenha e propostas pedagógicas. Citamos os temas de 

pesquisa mais recorrentes: legitimidade e o papel da EFe na EI, os jogos e brincadeiras 

como conteúdo da EFe e o desenvolvimento motor. Nos relatos de experiência 

observamos que os principais temas foram: descrições de práticas pedagógicas que 

                                                      
19  O grupo Arara é um agrupamento do DDEI/CEPAE/UFG composto por crianças de 1 a 2 anos. 

Ele oferece cinco vagas, sendo que a família pode escolher se a frequência da criança será no turno 

matutino, vespertino ou integral. A presente pesquisa foi desenvolvida com as crianças do turno matutino 

e integral que ficavam de manhã. 
20  Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Motrivivência, Revista  Movimento, Revista Pensar a 

Prática  e Revista Cadernos de Formação. 
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abordam conteúdos, metodologias de ensino e planejamento e exposições de práticas de 

estágio supervisionado na EI. Martins (2017) concluiu que apesar da EFe estar presente 

como componente obrigatório da Educação Básica, desde a LDB de 1996, parece não 

ter se consolidado efetivamente na EI.  

b) Para fazer a análise das cinco entrevistas referentes à história do 

DEI/CEPAE/UFG, que está em andamento, a metodologia utilizada foi a de buscar 

regularidades temáticas que se repetiam nas entrevistas, que tinham significações 

semelhantes e os dissensos que remetesse a contradições. Provisoriamente identificamos 

as seguintes categorias: assistência x educação, quadro de pessoal, agrupamentos, 

formação continuada de professores, razão adulto/criança, proposta pedagógica, relação 

com unidades, movimento/educação física, especialista/unidocente, planejamento, 

coordenador/diretor.  

c) A sequência pedagógica realizada com crianças de 1 a 2 anos no 

DEI/CEPAE/UFG procurou experimentar os princípios orientadores para a prática 

pedagógica do professor de Educação Física de acordo com os estudos feitos até o 

momento: adequar o ensino à atividade guia das crianças, estabelecer a complexificação 

dos desafios motores propostos às crianças. 

Findo o processo de análise destes dados, que está em andamento, essa pesquisa 

pretende originar dois produtos educacionais: um caderno didático com princípios 

orientadores para o ensino da Educação Física na Educação Infantil e uma sequência 

didática de ginástica para crianças de um a dois anos que exemplifique os princípios 

acima mencionados. 

 

Palavras-chave: Educação infantil. Educação Física. Currículo. Psicologia Histórico 

Cultural 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse em pesquisar teorias que abarcam o ensino de produção textual 

surgiu devido ao fato de atuar como professora orientadora de Estágio Supervisionado 

em Língua Portuguesa II do Curso de Letras há três anos na instituição investigada. 

Nesse período, percebemos as dificuldades que os educandos apresentam em produzir 

textos, sejam elas associadas à organização textual, às características estruturais e 

composicionais do gênero, problemas de coerência e coesão, interpretação da proposta 

da produção, dentre outras.  

Este estudo baseia-se na teoria de Bakhtin (1995), que trata a linguagem como 

uma forma de interação social, capaz de produzir sentidos essenciais para a constituição 

da comunicação humana, ou seja, na teoria bakhtiniana, o outro ocupa espaço 

fundamental, pois a linguagem é profundamente marcada pelo dialogismo entre o “eu” e 

o “outro”.  

Salientamos que a forma como o ensino de produção de texto vem sendo 

trabalhado, em grande parte das escolas, tem gerado uma prática artificial e inexpressiva 

aos alunos, em que as produções textuais têm sido vistas pelo professor como pretexto 

para dar notas e promover a higienização textual. Isso contraria uma concepção de 

linguagem bakhtiniana, que defende uma práxis pedagógica alicerçada em princípios 

sociais e funcionais da língua.  

Sabemos da importância do trabalho com texto em sala de aula, sua relevância 

como evento comunicativo que se organiza em função de práticas discursivas no 

contexto social e escolar. Dessa forma, cabem-nos as seguintes questões: Qual a 

concepção de linguagem adotada pelo docente nas aulas de Produção Textual? Como o 

professor de Língua Portuguesa tem contribuído para promover a competência escrita 

dos educandos? Como os alunos agenciam os recursos linguísticos e discursivos em 
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seus textos a partir da mediação docente? Essas questões nos ajudarão a compreender o 

objeto pesquisado “o ensino e a aprendizagem de produção textual”. 

Nosso objetivo central é investigar e analisar o processo de ensino/aprendizagem 

de produção textual em duas turmas da 1ª série do Ensino Médio em uma escola da rede 

estadual de ensino localizada no sudoeste goiano, refletindo sobre a concepção de 

linguagem que fundamenta as propostas de produção de texto do professor, bem como 

os mecanismos linguísticos e discursivos que sustentam a prática de escrita dos 

discentes e, com base nisso, aplicaremos uma sequência didática como forma de 

intervenção frente à realidade observada e registrada em diário de campo. 

Para consolidar tal objetivo, o estudo pressupõe, ainda, o desenvolvimento de 

ações que viabilizem a investigação do objeto pesquisado, sendo necessário: 1. 

Identificar a concepção de linguagem que norteia a prática docente; 2. Investigar as 

propostas de ensino de produção textual aplicada pelo professor em sala de aula; 3. 

Analisar as produções textuais dos alunos, verificando como os discentes expressam nos 

textos os recursos linguísticos e discursivos apreendidos em sala de aula; 4. Aplicar aos 

alunos, em conjunto com o professor, uma sequência didática a partir dos gêneros: 

memorial, artigo de opinião e entrevista. 

 

METODOLOGIA 

 

O aporte metodológico desse estudo tem como base os estudos de Bortoni-

Ricardo (2008) e Yin (2001) quanto à pesquisa qualitativa e ao estudo de caso. Essa 

definição favorece a compreensão dos fatores que contribuem para o desenvolvimento 

da competência escrita dos educandos, identificando os processos rotineiros que 

acontecem em sala de aula, fenômeno que às vezes torna-se invisível aos sujeitos 

envolvidos no processo de aprendizagem. 

O estudo tem como sujeitos de pesquisa duas turmas da 1ª série do Ensino 

Médio e um professor que atua na escola com a disciplina de Produção Textual. Nosso 

corpus de pesquisa consiste nas respostas da entrevista aplicada ao docente, nos textos 

dos alunos e nas propostas de produções de texto do professor.  

A análise das produções toma como base a proposta de Antunes (2010), que 

destaca que a análise de textos deve estar orientada para a apreensão de seus aspectos 

globais, assim, trazemos para a pesquisa a compreensão de como a construção, os 
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sentidos e as intenções expressas nos textos são funções do contexto, do léxico e da 

gramática. 

Para iniciar o processo de coleta de dados, o contato já foi estabelecido com a 

Subsecretaria Regional de Educação e a Escola-campo para assinatura das referidas 

anuências. A pesquisa recebeu autorização do Comitê de Ética – UFG para prosseguir 

com a coleta de dados, estando os sujeitos cientes de sua contribuição, o que se observa 

pela assinatura dos referidos termos em reunião realizada na escola pesquisada, com os 

pais, alunos e comunidade escolar. 

Com a finalidade de garantir a privacidade e confidencialidade, os sujeitos 

envolvidos na pesquisa, tanto aluno quanto professor, serão referenciados por siglas 

acompanhadas de marcações numéricas. Essa referenciação será usada durante o 

processo de entrevista, a análise das produções textuais dos alunos e a observação das 

aulas. Na escrita da dissertação, dividiremos os grupos envolvidos na pesquisa em dois: 

Grupo 1 – docente pesquisado (usaremos a sigla D1) e Grupo 2 - textos dos alunos 

analisados (usaremos A, com marcações numéricas para indicar os alunos). Usando este 

mecanismo não colocaremos em risco a privacidade dos sujeitos pesquisados.  

 

RESULTADOS/PRODUTO  

 

Para sistematizar os dados já coletados, apresentamos abaixo tabelas com o 

intuito de demonstrar resultados parciais sobre como se dá o trabalho com a produção 

textual na escola pesquisada, evidenciando o caminho percorrido pelo docente para 

promover as atividades de escrita. Os episódios foram observados em duas turmas da 1ª 

série do Ensino Médio, no período de aproximadamente dois meses que ficamos em 

campo. Temos como eixo norteador dessa análise uma concepção de linguagem que 

implica o trabalho com a produção escrita direcionado a situações onde impera a 

interação verbal, transformando a ação de escrever em um processo significativo aos 

alunos, por aproximá-los ao uso social e efetivo da linguagem.  

 

QUANTIDADE DE EPISÓDIOS COMUNICATIVOS OBSERVADOS – TURMA 

A E B 
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Para que fosse possível, de fato, observar e analisar as propostas de ensino de 

produção textual, bem como a materialização da concepção de linguagem do professor 

em sala de aula, foi registrado em diário de campo os 14 episódios observados no lócus 

de nossa pesquisa, envolvendo os gêneros: crônica e artigo de opinião. Nesse período, o 

docente usa o livro didático como suporte para produções textuais dos alunos, a leitura 

dos textos e as orientações contidas no material em relação à estrutura composicional 

dos gêneros.  

Apesar dos episódios serem marcados pelo uso do livro didático, o professor 

sempre inicia esse trabalho com leitura de textos, conversas com os alunos sobre o tema 

e exploração do vocabulário. O que nos parece natural nas salas investigadas é que a 

atividade de produção é consequência do desencadeamento das ações desenvolvidas 

pelo docente, ou seja, a maioria dos episódios de leitura implica a produção escrita, o 

que nem sempre o aluno está disposto a realizar. Isso pode ser explicado pelo fato de, 

nesse contexto escolar, ter uma disciplina específica de produção de texto. Vejamos a 

tabela a seguir: 

PREPARAÇÃO PARA AS PRÁTICAS DE ESCRITA – TURMA A E B 

 

Com esses dados, percebemos que os exercícios referentes ao vocabulário não 

foram explorados durante os episódios observados. Porém, o professor tem como hábito 

questionar os alunos sobre as palavras, cujos significados eles desconhecem. Além 

disso, notamos que as produções textuais dos alunos fazem parte de um processo 

contínuo de atividades realizadas em sala de aula, ou seja, a produção deixou de ser 

produção para se tornar um exercício. 

Para mapear os episódios temáticos de produção aplicados pelo professor, 
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criamos essa tabela para expressar a ocorrência deles em sala de aula.  

OCORRÊNCIA DOS TEMAS OBSERVADOS – TURMA A E B 

 

Como fica evidente, o docente, ao trabalhar com os gêneros, crônica e artigo de 

opinião, explora o tema do livro didático. Contudo, no caso do artigo de opinião, o 

professor ajusta a proposta do material didático que solicitava a produção de um 

esquema, solicitando que os alunos escrevam um artigo de opinião com o tema “Existe 

ou não uma variedade linguística superior à outra?”. Observamos também que os 

educandos se mostram interessados e participativos nas atividades que envolvem a 

interação, pois, durante os eventos comunicativos realizados para motivar a temática da 

produção textual, tal aspecto serviu para perceber como o docente investigado valoriza a 

voz do outro (aluno) no processo de interlocução.  

A construção de nosso produto educacional toma como base os estudos de 

Marcuschi (2008), que reconhece os gêneros como entidades comunicativas, em 

situações concretas de uso. E também os estudos de Bakhtin (2011), que trata o uso da 

língua nas atividades humanas como entidade socialmente situada em condições 

específicas de comunicação. Nessa perspectiva, o produto dessa pesquisa corresponde à 

produção de uma sequência didática, envolvendo os gêneros: memorial, artigo de 

opinião e entrevista. O desdobramento dos encontros para aplicação das atividades 

práticas terá a carga horária de 4h/aula para cada gênero explorado, sendo subdivididas 

de acordo com o horário da escola. Os textos produzidos serão usados para produzir 

uma revista que será publicada na página da escola no facebook.  

 

Palavras – chave: Ensino na Educação Básica. Produção textual. Concepção de 

linguagem. Sequência Didática.  
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POESIA CONTEMPORÂNEA E FORMAÇÃO DO LEITOR: A PRODUÇÃO 

POÉTICA DE HELENO GODOY EM SALA DE AULA. 
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INTRODUÇÃO 
 

Heleno Godoy de Sousa possui vasta publicação literária que vão de romances, 

narrativas, poesias, contos, ensaios, estudos, a traduções. Escritor talentoso e polígrafo, 

nasceu no estado de Goiás, na cidade de Goiatuba, e é considerado “o artista literário 

mais constante, inteiro e sólido dentro da literatura feita em Goiás em todos os tempos” 

(SILVA, s/d). 

Apesar de nascido em Goiás, não se pode dizer que seja ele um poeta goiano. 

Luiz Costa Lima fala do anonimato de Heleno Godoy, mesmo com seu número 

significativo de publicações, e acrescenta: “‘o poeta federal’ do primeiro Drummond, é 

desconhecido porque ousa viver distante da república das letras, em Goiânia e, 

acrescente-se, por não compensar essa falta com versos folclórico-pitorescos” (p. 501, 

2015). Dessa forma, Godoy destaca-se por ser de Goiás e não por ser um poeta 

regionalista. 

Ainda, conforme Bernardo Élis (Apud GODOY, 1993), o escritor, como poucos 

outros de sua geração, instaurou em Goiás, e até mesmo no Brasil, uma literatura 

inovadora, a qual rompe com o tradicionalismo. Assim, ele possui uma visão 

restauradora da arte de escrever e, como poucos homens, tem o privilégio de mergulhar 

em si mesmo e daí extrair o universal ou alcançar autonomia para se expressar 

livremente, sem a pressão social existente, e é também um dos raros escritores goianos 

que busca inovação de linguagem. 

Apesar de ser considerado uma das figuras fundamentais para os ares modernos 

e modernistas da poesia produzida em Goiás, traz também alguns ares de 

contemporaneidade, em especial, nas obras mais recentes, com destaque aqui para A 

casa e Lugar comum e outros poemas. Assim, sua poesia tem versos econômicos, 

breves, com uma dicção particular, foge às regras estéticas impostas pela sociedade e 

pelos escritores de sua época e busca em seus trabalhos valorizar ao máximo a arte em 

si e não cair no caos da modernidade, no qual há uma hipervalorização da tecnologia, da 

informática e uma revolução da comunicação.  

mailto:magalhaesrenata06@gmail.com
mailto:celia.ufg@hotmail.com
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Consoante essas perspectivas, o propósito de se levar a poesia deste poeta aos 

alunos da Educação Básica deve-se ao fato de a poesia ser um gênero muito pouco 

privilegiado em sala de aula e ainda mais quando se trata da poesia de poetas goianos. 

Entende-se, portanto, que é indispensável promover a formação de leitores literários na 

escola pública, especialmente, a de periferia na segunda fase do Ensino Fundamental. 

Isso pode criar um franco elo de proximidade da poesia com o jovem leitor. 

Para nortear os estudos a serem desenvolvidos, o fundamento teórico desse 

trabalho apoia-se em autores como Paz (1984;1996), Adorno (1983;2003), Candido 

(1972;1995;2000), Bosi (1993,2006), Eliot (Apud NOSTRAND, 1968), Staiger (1997), 

Perrone-Moisés (2005), Culler (1999), Calvino (1997) e outros autores e críticos 

literários, (especialmente os da obra de Heleno Godoy), que serão mencionados ao 

longo da pesquisa. 

Assim, é preciso que se tenha uma proposta metodológica bem definida e clara 

para que de fato a literatura possa ser lida e vivenciada no espaço escolar, especialmente 

o texto poético. A premissa básica, portanto, da relação do aluno com o texto é a da 

concepção de leitura como produção de sentido. O que pressupõe uma relação corpo a 

corpo do jovem leitor com o texto na sala de aula. De acordo com Langlade (2013), 

deve-se centrar, inicialmente, no norteamento do trabalho em sala de aula, ligando o 

plano pessoal (noções afetivas e morais) dos alunos ao texto; a segunda etapa deve 

buscar o confronto entre as impressões que o texto provoca no leitor e os dados textuais, 

e, por fim, a terceira etapa deve levar os discentes a uma autorreflexão sobre seus 

posicionamentos pessoais dentro e acerca do texto, com questionamentos que os levem 

a pensar ‘de onde surgiram esses apontamentos’. 

Numa sociedade voltada para a massificação, os meios tecnológicos e a rapidez 

das informações, urge que se sensibilize o jovem aluno sobre as potencialidades da 

poesia para despertar a humanização e a capacidade da autonomia do sujeito, como 

autorreflexão e sensibilização, papéis muito bem desempenhados pela poesia. Portanto, 

nesse direcionamento, a pesquisa partirá da seguinte pergunta: Como a leitura da poesia 

contemporânea pode contribuir para formar o leitor literário?. 

 

OBJETIVOS 

Essa pesquisa terá como objetivo principal formar leitores literários em sala de 

aula da Educação Básica, a partir da leitura da poesia de Heleno Godoy. 
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Além disso, objetiva-se também ler poemas dos livros A casa e Lugar comum e 

outros poemas, de Heleno Godoy; incentivar a leitura e reafirmar a importância da 

prática literária na escola; trabalhar a sensibilização da poesia; mostrar que a literatura 

permite uma ressignificação do texto poético e do processo de criação da poesia, por 

meio de inferência e interpretação do leitor e compreender a atemporalidade e 

universalidade do texto poético. 

 

METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa se pautará em uma intervenção em sala de aula de uma turma de 

7º ano A de uma escola pública, do nível Fundamental II – turno matutino –, e as 

atividades a serem propostas terão, essencialmente, como ponto de partida, a leitura de 

poemas de Heleno Godoy, poeta alvo da pesquisa, a qual apresenta um cunho 

qualitativo, já que o foco é a promoção da leitura da poesia de Heleno Godoy. 

Como Heleno Godoy é um escritor contemporâneo e goiano que não aparece 

com frequência no âmbito literário das escolas, assim como no acervo das bibliotecas 

das mesmas, a pesquisadora perpassará a biografia do autor, situando-o no cenário 

literário e ressaltando a importância de Godoy para a literatura goiana, e as 

particularidades de sua escrita. 

Antes de se iniciar qualquer tipo de trabalho, os participantes responderão a um 

questionário semiestruturado sobre leitura de poesia, Heleno Godoy e literatura, em 

especial a goiana. E, ao final da investigação, o mesmo questionamento será reaplicado 

para fim de comparações. 

Em seguida, serão realizadas as leituras dos poemas selecionados pela 

pesquisadora responsável através de ‘rodas de leitura’ e outras atividades pedagógicas. 

Os poemas terão como critério de escolha as diferentes atribuições de sentido facultadas 

a uma dada palavra, como observado em A casa, e o trabalho com o ‘tempo’ e a 

‘memória’, com um “eu” notoriamente presente, como se nota em Lugar comum e 

outros poemas, o que, no entanto, não limita o teor dos livros aos pontos levantados, já 

que vão aquém ao que aqui foi exposto. 

Partindo-se para as etapas finais do projeto, o produto dessa pesquisa será a 

produção de um documentário com o poeta, feito a partir da entrevista e depoimento do 

escritor e da conversa de Heleno Godoy com o apontamento de possibilidades para a 

leitura da poesia na escola. 
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Após a execução do projeto e pautada em leituras teóricas, as quais acontecerão 

antes mesmo de se iniciar a pesquisa; estudos e análise de dados coletados por meio das 

atividades desenvolvidas pelos alunos em sala de aula, das observações levantadas 

durante a execução de todo o processo, seguido de mais estudos bibliográficos, se 

passará para a produção da dissertação. Serão feitas, então, as correções pela professora 

orientadora e a refação pela acadêmica dos pontos de atenção levantados. Por fim, se 

fará a defesa da dissertação. 

Ressalva-se que a pesquisa oferece riscos mínimos, no máximo 

constrangimentos durante algum questionário, e tem como benefício a promoção da 

leitura de poesia, por ser Heleno Godoy um poeta mais próximo da realidade dos 

alunos. 

Vale dizer, ainda, que esse estudo é uma pesquisa-ação, de cunho qualitativo. 

Thiollent (1998) relata que a pesquisa-ação possui uma flexibilidade organizacional, de 

modo que há sempre uma preocupação dos pesquisadores em adaptarem as melhores 

estratégias de estudo aos participantes envolvidos na pesquisa, já que imprevistos e 

situações diversas são suscetíveis em trabalhos que envolvem seres humanos. Num 

primeiro momento, é importante que se faça contato com o locus e os participantes no 

intuito de se realizar uma sondagem do meio e da realidade local, elencar “apoios e 

resistências, convergências e divergências, posições otimistas e céticas, etc.” (p. 48). 

Então, “com o balanço desses aspectos, o estudo de viabilidade permite aos 

pesquisadores tomarem a decisão e aceitarem o desafio da pesquisa sem criar falsas 

expectativas” (p. 48). 

Ainda, segundo o estudioso, a pesquisa-ação obedece a alguns critérios 

estruturais que vão desde: a sondagem, delimitação do tema da pesquisa, cerceamento 

do campo de observação, os objetivos a serem alcançados, a delimitação da 

problemática; a teoria norteadora da pesquisa, a qual Thiollent (1998, p. 55) diz 

consistir na geração de “idéias, hipóteses ou diretrizes para orientar a pesquisa e as 

interpretações”;  coleta de dados, elaboração do plano de ação/sequência didática, a 

capacidade de aprendizagem e a divulgação externa do produto da pesquisa. 

Para finalizar, é interessante trazer aqui a definição, de acordo com Thiollent, de 

pesquisa-ação, a qual diz: 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 

que é concebida e realizada em estreita associação com uma 
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ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. (1998, p. 14) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do processo dessa pesquisa, ainda em desenvolvimento, espera-se que 

ela tenha um alcance positivo e que a leitura seja, de fato, trabalhada e sentida, que 

Heleno Godoy alcance maior visibilidade, e que sua obra seja mais lida. 

Espera-se, ainda, que a poesia possa extrapolar as barreiras da resistência em 

sala de aula e exercer com plenitude sua função – a formativa, sensibilizadora e 

emancipatória. 

Por fim, é importante deixar claro que a coleta de dados ainda se encontra em 

andamento, assim como a parte teórica do trabalho.   

 

Palavras-chave: Leitura. Poesia. Heleno Godoy. Ensino. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo o conselho de classe, buscando 

responder à seguinte pergunta: como é realizado o conselho de classe no Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG)? Nosso objetivo geral é 

verificar, analisar e avaliar como é realizado o conselho de classe no CEPAE. Como 

objetivos específicos propõe-se: a) Identificar os sujeitos envolvidos no conselho de 

classe e analisar a concepção que eles fazem sobre o que é o conselho de classe; b) 

Identificar e analisar como se organiza o conselho de classe (fase da preparação, 

culminância e desdobramentos); c) Identificar e analisar a participação dos professores 

no conselho de classe; d) Verificar e analisar a hierarquia das disciplinas no conselho de 

classe; e) Identificar e analisar a proposta da instituição para a realização do conselho de 

classe; e f) Verificar e analisar que par dialético (Objetivos/Avaliação e 

Conteúdo/Método) tem primazia no conselho de classe.  

Este tema é relevante na medida em que problematiza o Conselho de Classe e se 

compromete a desvelá-lo enquanto um momento ímpar do fazer pedagógico com suas 

determinações na organização do trabalho pedagógico escolar. Outro fator considerável 

é a escassez da produção teórica neste campo, tanto na categoria per si, quanto na 

importante relação com o par dialético avaliação/objetivos. 

Muito tem sido discutido sobre a democratização da escola e da avaliação, mas 

pouco tem sido discutido sobre o papel dos Conselhos de Classe nesta interface. O 

conselho de classe é uma temática latente para a concretização de uma proposta de 

ensino preocupada e coerente com a classe trabalhadora e com a transformação social.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O conselho de classe surgiu na França em 1945 e foi trazido ao Brasil em 1958 

mailto:roberta.betinharas@hotmail.com
mailto:alcirhs@gmail.com
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por educadoras brasileiras21 que haviam feito estágio no Instituto de Pesquisas 

Educacionais em Sèvres. Na reforma do ensino francês em 1959, foram instituídos três 

momentos considerados como os “Conselhos de Observação”: a) o Conselho de Classe, 

na esfera da turma; b) o Conselho de Orientação, na esfera do estabelecimento; e c) o 

Conselho Departamental de Orientação, em esfera mais ampla. O objetivo dessa 

reforma foi “organizar um sistema escolar fundado na observação sistemática e contínua 

dos alunos com vistas a oferecer a cada um o ensino que corresponda a seus gostos e 

aptidões” (Institut de Recherche et Documetation Pedagogiques – INRDP – 1971, p.31; 

apud Rocha, 1986, p. 19). Ainda que tivesse um caráter inovador na época, essa divisão 

e distribuição dos alunos quanto às suas aptidões estavam segmentadas na lógica 

dualista do ensino francês, quando o aluno era encaminhado ao ensino clássico ou ao 

ensino técnico. No Brasil, a primeira experiência do conselho de classe aconteceu em 

1959 nas classes experimentais22 do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, pautada também pela concepção do ensino dualista. 

Como referência importante desse trabalho, Dalben define conselho de classe 

como: 

espaço privilegiado na organização do trabalho escolar, para o 

reconhecimento, a identificação e a mobilização do projeto 

pedagógico da escola. Portanto [...] guarda em si a possibilidade 

de articular os diversos segmentos da escola e tem por objeto de 

estudo a avaliação da aprendizagem e do ensino, eixos centrais 

do processo de trabalho escolar (DALBEN, 2004 p. 16). 

  

Sendo, portanto, um órgão colegiado, o conselho de classe, quanto mais democrático e 

participativo for, mais se aproxima de sua função, e quanto menos participativo e 

democrático, mais se distancia dos objetivos proclamados. Nessa perspectiva, a partir 

do levantamento da produção científica, ou seja, do “estado da arte”, o conselho de 

classe tem-se restringido à dimensão da avaliação da aprendizagem dos educandos 

(GUERRA, 2006), (SANTOS, 2006), (CABRAL, 2011) e (GONTIJO, 2015). Outros 

apontamentos desses estudos foram quanto à falta da compreensão da dimensão 

                                                      
21  O grupo de educadores era composto por sete professoras e três orientadoras educacionais, entre 

elas Laís Esteves Loffredi e Myrthes de Lucca Wenzel. 

22  As Classes Experimentais brasileiras foram inspiradas nas Classes Nouvelles francesas. Uma 

experiência concebida no Centre international d'études pédagogiques (CIEP) de Sêvres/França que fazia 

parte das reformulações do Ensino Secundário no pós-guerra durante a grande reforma promovida pelo 

Ministério da Educação daquele país (LECOQ; LEDERLÉ, 2010) apud VALESKA ALESSANDRA DE 

LIMA. 
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democrática e participativa (PEREIRA, 2007), (BUCHWITZ, 2007), (VARGAS, 2008), 

(CAMACHO, 2010) e (SANTOS, 2012). 

Dalben quanto à avaliação salientou que:  

 
O ponto nevrálgico da avaliação escolar é a nota. Seu valor simbólico, 

como certificação do desempenho escolar, é bastante forte em nossa 

cultura escolar. O aluno, o professor, a família e a sociedade enxergam 

na nota, e nos certificados que a acompanham, a própria certificação 

de sucessos ou de fracassos na vida. [...] a nota e sua significação 

simbólica têm representado o elo de ligação entre a escola e o 

reconhecimento social de uma determinada capacidade. Ela é esperada 

por todos, e quebrar esse símbolo torna-se profundamente complicado 

e difícil (DALBEN ,2004 p.127). 

 

A exigência da nota [alta] é um ponto importante em que se demarca o resultado do 

produto realizado em um tempo predeterminado. Nesse formato, o conhecimento 

transmutado em nota, como qualquer mercadoria na sociedade capitalista, se encontra 

fetichizado pelas famílias dos alunos, pelos professores e pelos envolvidos nesse 

processo avaliativo. 

Luckesi (2008) pontuou que a concepção de avaliação da aprendizagem que a escola 

possui deve ser ressignificada, pois a escola não pratica a avaliação da aprendizagem 

como avaliação diagnóstica e guia para ordenação ou reordenação das ações 

pedagógicas. Para este autor a escola pratica a verificação da aprendizagem por meio de 

exames e provas. Os exames/provas possuem características autoritárias, 

classificatórias, seguindo as normas das pedagogias jesuítica e comeniana que, ao fim e 

ao cabo, servem como punição e castigo aos alunos, sob um suposto caráter de 

neutralidade que na verdade vem defender interesses de classe. 

No processo rumo a uma nova concepção prática de avaliação, Vasconcellos (2000) 

também compreende que ela carrega as determinações decorrentes do modo de 

produção vigente, sendo instrumento de controle, discriminação, seleção social e 

inculcação ideológica. Por meio do instrumento da avaliação, a escola é utilizada pela 

classe dominante para reproduzir e manter as condições atuais que a favorecem. 

O que há de ser escancarado então é que o problema da avaliação transcende aspectos 

técnicos e metodológicos. Ele é um problema político. É esse o problema determinante 

da avaliação que consequentemente irá influenciar nos conselhos de classe. Porém, é 

contraditório esperar que a superação dessa prática venha de cima para baixo, ou seja, 

de quem tem exatamente o interesse em manter a situação tal qual se apresenta.  

 De acordo com Freitas (2014), a categoria avaliação deve ser analisada tanto 
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pelo par dialético avaliação/objetivo, pois são duas categorias intrínsecas e 

determinantes, quanto pelos dois níveis de organização do trabalho pedagógico. 

Segundo o mesmo autor o par dialético avalição/objetivo é o que determina o outro par 

dialético conteúdo/método e “a chave para compreender e transformar a escola” (IDEM, 

p.144), pois se deve desnudar qual o real objetivo que a escola tem cumprido – porque 

obnubilado – e o respaldo que a avaliação adquiriu garantindo e legitimando a exclusão 

e a seleção.  

Quando se retira o foco da discussão via par dialético avalição/objetivo, 

compromete-se a efetivação de um estudo crítico e preocupado com a atual situação 

educacional, pois romantizaria uma relação social refletida na escola de suposta 

igualdade de oportunidades entre todos e enfatizaria inclusive o paradigma da 

meritocracia ainda tão arraigado no processo de exclusão. 

 

METODOLOGIA 

 

O procedimento metodológico deste estudo fundamenta-se na pesquisa de 

campo de natureza qualitativa, com elementos característicos de uma pesquisa de tipo 

etnográfico, e utilizará como método de análise o método dialético histórico 

materialista. Kosik (1976) afirma que a dialética trata da “coisa em si”, mas que esta 

“coisa em si” não manifesta sua essência de imediato ao homem e que para 

compreender a realidade na sua essência é necessário fazer um detour. Para Frigotto 

(2006) detour implica “superar as impressões primeiras, as representações fenomênicas 

destes fatos empíricos e ascender ao seu âmago, às suas leis fundamentais” (p. 79). 

Neste viés, busca-se estudar os conselhos de classe para além das aparências, pois essa é 

uma condição do método. Compreender os fatos em suas várias dimensões (histórica, 

política, econômica, social, cultural, educacional, dentre outras que poderão surgir) é 

fundamental para alcançar a essência, ou seja, desvelar o objeto, neste caso, o conselho 

de classe.  

Nessa perspectiva de desvelamento, utilizamos como instrumentos 

metodológicos a revisão bibliográfica, levantamento do estado da arte, pesquisa de 

campo e coleta de dados por meio da observação dos conselhos de classe durante o ano 

de 2017; entrevistas semiestruturadas com professores, equipe gestora e alunos; análise 

de documentos como o Projeto Político Pedagógico e os planos de aula dos professores, 

bem como documentos da legalidade da instância a ser pesquisada. 
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A pesquisa, ainda em andamento, se encontra na fase da observação, uma vez 

que os conselhos de classe, no CEPAE, acontecem por escalas, em caráter ordinário e 

sujeitos a convocações extraordinárias. As observações estão ocorrendo nos Conselhos 

de Classes das turmas de 9° anos e terminarão com o fim do ano letivo de 2017. 

 

CONSIDERAÇÕES E PRODUTO ACADÊMICO 

 

O que tem sido desvelado é que o conselho de classe no CEPAE está pautado na 

categoria da avaliação da aprendizagem do aluno e, apesar de possuir elementos que 

avançam nas discussões sobre o tema, como a compreensão de uma avaliação 

formativa, diagnóstica, dialética, de acompanhamento ou qualquer nomenclatura que 

compreenda a avaliação como processo e não como produto, a essência determinante 

não tem sido revelada ou sequer discutida, pois se constata que a avaliação se torna um 

elemento burocrático, técnico e incapaz de contribuir com as reflexões do processo 

pedagógico da escola. 

Como produto acadêmico, pretende-se construir um documento para ser 

apresentado e disponibilizado para a escola no intuito de contribuir com as discussões 

sobre o conselho de classe. A formatação desse documento ainda está em processo de 

elaboração. 

 

Palavras-chave: conselho de classe. avaliação. organização do trabalho pedagógico. 
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INTRODUÇAO 
 

 A escola é um local em que os alunos têm a oportunidade de adentrar e conhecer 

os mais diversos gêneros textuais. Nela encontra-se a biblioteca escolar, esta, muitas 

vezes, com espaço e um acervo rico e bem atualizado, e um profissional - o 

bibliotecário - capaz de responder aos questionamentos levantados pelos alunos no 

decorrer de suas atividades. 

 Portanto, a biblioteca escolar pode ser um local de fomação do gosto pela 

leitura. Isto ocorre através de práticas educativas bem elaboradas, sempre com o 

envolvimento de professores e bibliotecários disponibilizando acesso aos livros de 

forma facilitada. Para tanto, é preciso estimular os alunos a frequentarem este ambiente, 

colaborando, assim, para a estima pela leitura, conforme salienta Campello (2008, p.17).  

Tendo em vista este contexto, escolhemos neste projeto trabalhar com a 

formação de leitores na biblioteca escolar, objetivando apresentar e aproximar os alunos 

do ensino fundamental do texto literário do gênero dramático. Assim, o intuito desta 

pesquisa é responder a seguinte problemática - Como promover o incentivo à leitura 

literária do gênero dramático juntamente com os alunos de 5º ano do CEPAE/UFG?. E, 

deste modo poder oferecer-lhes a oportunidade para que enriqueçam seu conhecimento, 

adentrando no conceito, características e possibilidades de abordagem deste gênero 

literário tão rico e importante para o desenvolvimento dos alunos. A definição do gênero 

teatro, segundo consta no livro Dicionário de gêneros textuais de Sérgio Roberto Costa 

seria: 

Texto escrito ou encenado em que os diálogos são os que mais 

bem imitam as situações reais. Nelas os personagens conversam 

entre si para dar ao espectador a sensação de estar dentro da 

cena. Na peça de teatro não existe a figura do narrador, apenas 

os diálogos e as rubricas, que orientam o leitor ou o diretor sobre 

a montagem da cena, o figurino usado pelos personagens e a 

entonação da voz, por exemplo. A maneira como as coisas são 

ditas permite ao leitor fazer inferências sobre as características 

de cada personagem e compreender os conflitos da trama. 
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(COSTA, 2008, p.146 apud COENGA, 2012, p.123) 

 

Com efeito, nesta pesquisa objetiva-se promover o texto literário do gênero 

dramático junto aos alunos do ensino fundamental, no ambiente da biblioteca escolar, 

especificamente com as turmas A e B do 5º ano do ensino fundamental do CEPAE/UFG 

- estes em sua agenda, possuem 1(Uma) aula por semana reservada à biblioteca -, isto 

por meio de um trabalho de mediação de leitura, em uma ação conjunta entre o 

bibliotecário e o professor de língua Portuguesa do 5º ano. Intenta-se ainda demonstrar 

o quão importante é a biblioteca escolar para a formação do leitor escolar.  

 

OBJETIVOS 

GERAL:  

Incentivar à leitura literária do gênero dramático com os alunos do 5º ano do 

CEPAE/UFG. 

ESPECIFICOS:  

-Demonstrar a importância e a função da biblioteca no âmbito escolar; 

-Demonstrar a importância da biblioteca e do bibliotecário como mediador no incentivo 

à leitura para os alunos de 5º ano do CEPAE/UFG; 

-Compreender de que maneira professores e bibliotecários podem trabalhar juntos para 

desenvolver o gosto pela leitura de obras de literatura brasileira do gênero dramático 

juntamente com os alunos de 5º ano do CEPAE/UFG; 

-Desenvolver práticas educativas na biblioteca através de ações de mediação de leitura 

viáveis e possíveis dentro da realidade da biblioteca CEPAE/UFG. 

 

FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA 

 

A escola é um universo privilegiado em que são lançadas as bases para a 

formação do indivíduo, espaço de acesso aos mais diversos saberes. Nesse ambiente 

estão inseridos os estudos literários, os quais exercem um papel importante na formação 

do homem na sociedade. Através da literatura o homem se expressa, seja ela na forma 

poética, ficcional ou dramática, ela é a exposição universal da vida humana através do 

tempo. Para o estudioso Antonio Candido (2004, p. 175) a literatura é tão importante 

para a formação do homem que se torna um direito ao qual todos devem ter acesso, “[...] 

a literatura concebida no sentido amplo [...], parece corresponder a uma necessidade 

universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito”.  

Tzvetan Todorov (2009) também afirma esse conceito quando argumenta que: 
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 “[...] a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar 

outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos 

do que os outros seres humanos nos dão: primeiro nossos pais, 

depois aqueles que nos cercam; abre ao infinito essa 

possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos 

enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações 

insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de 

sentidos e mais belo”. TODOROV (2009, p.24) 

 

Quanto ao acesso aos textos literários, este papel cabe também – e muitas vezes 

unicamente – à escola, por meio de professores e bibliotecários democratizando e 

disponibilizando aos alunos as mais variadas obras literárias, e nos mais variados 

formatos e gêneros, - tanto os mais simples quanto os mais complexos - para que eles 

possam reconhecer as mais diversas variações textuais, conforme salienta Zilberman, 

(1985, p. 58).  

Com efeito, segundo Souza (2009, p. 51) a formação do leitor literário na escola 

é possível de ser desenvolvida tanto em sala de aula como no espaço da biblioteca, isto 

mediante um acervo diversificado, em um ambiente muito bem organizado e com 

programação e dinâmicas de leitura. Para tanto, é preciso o reconhecimento da 

importância da leitura literária para a formação humana, como também a valorização do 

trabalho de mediação de professores e bibliotecários para o alcance do objetivo que é a 

formação do leitor literário escolar. 

Dentre tantos gêneros literários disponibilizado na escola, o texto teatral, de 

acordo com Coenga (2012), tem sido negligenciado. Para o autor, é de suma 

importância abordar o gênero teatro infantojuvenil para a formação e o desenvolvimento 

das crianças e dos adolescentes. Segundo o autor, trabalhar o gênero “peça de teatro” no 

âmbito escolar proporciona o desenvolvimento de uma série de atividades, tais como: 

escolher a peça, realizar a leitura silenciosa e dramática de partes das peças com os 

alunos, debater, apontar as principais características da peça, verificar junto aos alunos a 

estrutura, a articulação dos atos, cenas, personagens, dentre outros.  

E o espaço privilegiado para a promoção do hábito de leitura dos diversos 

gêneros de textos literários na escola e, consequentemente, de formação do jovem leitor 

literário, de acordo com Polke (1973), é a biblioteca escolar, pois esta oferece condições 

para que isso ocorra, seja através da interação entre professor e bibliotecário - 

realizando atividades que promovam o incentivo à leitura -, seja disponibilizando 

materiais bibliográficos atualizados e mais convidativos à leitura. Para a autora: 

Nenhuma outra instituição tem condições melhores para reunir e 
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dinamizar material bibliográfico condizente com as aptidões de 

leitura das crianças do que a biblioteca escolar: a proximidade 

da sala de aula, a interação professor-bibliotecário-aluno, as 

orientações mais atuais do ensino que impelem a criança para a 

busca-descoberta através de diferentes textos [...]. (POLKE, 

1973, p.1) 

 

De fato, para que a biblioteca se torne um espaço de promoção e incentivo à 

leitura, formadora de leitores literários, é indispensável que ela se torne espaço de 

práticas dinâmicas e criativas, tais como: dramatizações; jogos que envolvam livros; 

leitura/debates e comentários feitos pelos próprios alunos acerca dos livros lidos; 

propaganda - varal, cartazes-; teatro de fantoches; entrevistas com autores; cantinho da 

leitura e a hora do conto, momentos no qual o professor e, ou bibliotecário será o 

contador da história, mediador de leitura, transmitindo a magia do livro. Como afirma 

Nery (1989, p.46) “[...] a expressão do contador, é que ele oferece o colorido e desperta 

o interesse, muitas vezes além do próprio enredo.”  

Dessa forma, refletindo acerca de todos estes conceitos e da pouca divulgação e 

trabalho do gênero literário dramático na escola e na biblioteca escolar, foi que surgiu o 

desejo de realizar este projeto de pesquisa, pois acreditamos que dar oportunidade de 

apresentar e aproximar os alunos do texto dramático dentro do espaço da biblioteca 

escolar poderá ser uma rica ocasião para que os jovens leitores conheçam e adentrem no 

universo deste gênero tão rico e tão importante para o desenvolvimento de leitura e de 

conhecimento. 

 

METODOLOGIA 

 

O local de desenvolvimento desta pesquisa ocorrerá no Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicado à Educação da Universidade Federal de Goiás na cidade de Goiânia 

(CEPAE/UFG). Esta escola foi escolhida por ser referência no ensino em educação 

básica, e também por possuir uma biblioteca escolar com um vasto e diversificado 

acervo que atende tanto a educação básica, quanto alunos de graduação e pós-graduação 

da UFG. 

Utilizaremos como metodologia de pesquisa, primeiramente, a pesquisa 

bibliográfica, para dar suporte teórico aos conceitos levantados; logo em seguida 

desenvolveremos este trabalho nos moldes da pesquisa ação - o pesquisador faz 

intervenções, participa diretamente da pesquisa - de cunho quantitativo e qualitativo. 

Para a obtenção de informações e coleta de dados, escolhemos como instrumento o 
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questionário (com questões abertas e fechadas) no inicio e no final da pesquisa junto aos 

alunos e rodas de conversa que seguirão a sequência didática. Esta foi elaborada a partir 

dos livros Biblioteca Escolar e práticas educativas de Souza (2009), e Gêneros orais e 

escritos na escola, este último define a sequência didática como sendo, “um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero oral ou 

escrito” (Dolz, Schneuwly, 2004, p. 97), juntamente com o orientador. 

As obras literárias do gênero drama a serem abordadas na sequência didática 

deste projeto de pesquisa seguiram os seguintes critérios na seleção: 1- O título deve ser 

uma obra escrita e publicada no Brasil da literatura brasileira do gênero dramático; 2- 

Ser literatura Infantojuvenil de autores renomados e reconhecidos da literatura 

brasileira; 3- Os livros selecionados devem compor e estar disponíveis para 

empréstimos e consultas no acervo da biblioteca do CEPAE/UFG. Quanto às obras, são 

elas: Curupira de Roger Mello; O fantástico mistério de feiurinha: teatro, de Pedro 

Bandeira; Hoje tem espetáculo: no país dos prequetés, de Ana Maria Machado; e Pluft, 

o fantasminha, de Maria Clara Machado. 

Os sujeitos da pesquisa são alunos dos 5º anos A e B do Ensino Fundamental I 

do CEPAE/UFG, que são aproximadamente 60 alunos, compreendendo crianças e 

adolescentes entre 10 a 13 anos de idade, filhos de pais de classes sociais variadas, 

residentes em Goiânia e/ou cidades circunvizinhas.  

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O produto educacional será uma sequência didática. Professores e bibliotecários 

poderão seguir a sugestão de atividades desta sequência, a mesma desenvolvida neste 

projeto de pesquisa com os alunos de 5º ano do CEPAE, objetivando desenvolver com 

outras turmas de alunos o hábito de leitura de gêneros literários diversos no espaço da 

biblioteca escolar. 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Ao final da pesquisa, esperamos trazer reflexões e análises sobre a biblioteca 

escolar, como também a importância da mediação de leitura para formação de leitores e 

com isso auxiliar professores e bibliotecários a desenvolverem atividades na biblioteca 

escolar. Em vista disso, esta pesquisa oferecerá uma sugestão de sequência didática 

desenvolvida neste projeto de pesquisa e que poderá ser desenvolvida com diferentes 

turmas de alunos, na biblioteca escolar, e com diferentes gêneros literários de diferentes 
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autores, assuntos ou temas que compõem o acervo da biblioteca da escola, assim 

almejando também a divulgação, acesso e democratização do acervo junto à todos os 

alunos da escola.  

 

Palavras-chave: Ensino. Educação básica. Biblioteca escolar. Formação de leitores. 
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DALÍ EX] 

              Pesquisa recente do Comitê Gestor da Internet (CGI, 2015) revelou que 82% de 

crianças e jovens na faixa etária entre 9 a 15 anos de idade utilizam as tecnologias 

contemporâneas de informação e comunicação. Por meio delas e graças ao avanço da 

internet, muitos deles acessam jogos, informações e redes sociais conectados às redes de 

dados móveis. 

         Também ciente dessa disposição e interesse dos alunos por esses aplicativos, o 

próprio Ministério da Educação há mais de dez anos criou e alimenta o Banco 

Internacional de Objetos Educacionais, onde é possível encontrar mais de dezenove mil 

jogos virtuais que oferecem variados tipos de recursos como simulação/animação, 

áudio, experimento prático, hipertexto, imagem, mapa, software educacional e vídeo. 

Esse material, antes de ser liberado para uso nas escolas passa por análises e correções. 

Ele está dividido por área de ensino e categorizado para a educação infantil, ensino 

fundamental e médio. 

            Entretanto, desse número do Banco, apenas dezenove são relacionados à área de 

Artes. Desses, dois são em português (um está com o link quebrado) e os outros em 

espanhol. Para Artes Visuais não há nenhum aplicativo e não existe ambiente virtual em 

forma de jogo com essa finalidade. Não seria o caso de pensar-se em desenvolver algum 

jogo virtual para o ensino de Artes Visuais? Ele poderia contribuir para a formação 

estética? Que concepções epistemológicas poderiam sustentar a elaboração desse jogo? 

Como seria uma plataforma em que os alunos pudessem interagir por meio do jogo 

virtual? 

          Com essas questões em vista é que estamos realizando a pesquisa A construção 

do jogo RPG DALI EX: a formação estética e o ensino de Artes Visuais, que tem como 

um dos objetivos construir um aplicativo que favoreça a formação estética dos alunos. 

Mas, para desenvolver esse material, é fundamentar refletir sobre a relação entre 

educação e estética, assim como também, apresentar aplicativos que fomentam a 

imaginação e a criatividade. 
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EDUCAÇÃO E ESTÉTICA 

 

              Em uma série de cartas escritas no período de 1791 a 1793 ao príncipe 

Friedrich Christian, o dramaturgo e poeta Friedrich Schiller esboça uma defesa à 

experiência da sensibilidade como fundamento principal à educação do homem. Ele diz: 

“a formação da sensibilidade é, portanto, a necessidade mais premente da época, não 

apenas porque ela vem a ser um meio de tornar o conhecimento melhorado eficaz para a 

vida, mas também porque desperta para a própria melhora do conhecimento” 

(SCHILLER, 1995, p.51). 

            Sabe-se que a escrita dessas cartas ocorreu numa época em que Schiller estava 

bastante preocupado com os imperativos que de alguma forma polarizavam o mundo da 

arte, assim como o do papel da educação na formação do homem. Com relação à arte, 

tentava chamar atenção para o fato de que esta não fosse relacionada aos fundamentos 

estéticos regidos apenas pela razão, pressuposto que dizia estar presente nas 

formulações kantianas sobre estética. Ao contrário, em seu entendimento a arte deveria 

gozar de uma liberdade para que o lúdico e a fantasia pudessem estar presentes na 

experiência estética. 

                 Quanto ao papel da educação, criticava o fato de a mesma estar mais 

preocupada em seu sentido pragmatista, polarizando questões que não deveriam estar 

separadas, como por exemplo “as leis e os costumes”; “a fruição do trabalho”; “o meio 

do fim”; “o esforço da recompensa” (SCHILLER,1995, p.41). Para Schiller, a educação 

deveria trabalhar com o propósito de cultivar uma sensibilidade, isto é, de tornar os 

homens humanos por meio de experiências estéticas. 

            Através do estado estético e da sensibilidade o homem é guiado em busca da 

beleza, quando a encontra, ele transforma em matéria e retorna ao mundo sensível. É 

através dessa contemplação ao belo, por meio do “estado de jogo” que o homem 

“poderá desenvolver-se plenamente, tanto em suas capacidades intelectuais quanto 

sensíveis” (SCHILLER, 1995, p.16). 

            Assim, segundo ele, para buscar os padrões de beleza, a criança deve 

experimentar. Mas será que a criança e o jovem contemporâneo estão tendo essa 

possibilidade? A escola fomenta a experiência?  

                 Apesar disso, o homem continua a produzir formas para se livrar dessa 

pobreza. Isso é visível na história da Arte. Quando não existia a fotografia, a pintura era 

um dos mecanismos utilizados para retratar o real, buscando a perfeição dos objetos. Os 
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artistas sentiram a necessidade de experimentar outros estilos, quebrar os padrões da 

arte clássica e renascentista, surgindo movimentos como o surrealismo, o dadaísmo, o 

pontilhismo e a arte abstrata. E esse movimento de buscar a inovação é constante na 

Arte. Em 1970, por exemplo, surgiu a Arte conceitual que se voltava mais para o artista 

e o expectador.  

            Essa vanguarda artística é focada nos conceitos, tendo como objetivo principal o 

desenvolvimento de ideias e discutindo que um objeto de arte não tem o mesmo valor e 

significado para todos. Suas obras utilizam instalações, pinturas, fotografias e técnicas 

mistas, desmaterializando-as e ressignificando-as para possibilitar a construção de 

experiências singulares das pessoas. 

            Ainda que essa discussão não seja aqui ampliada, pois não é objetivo deste texto, 

ela colabora para defender o ensino da Arte na escola, na perspectiva estética da qual 

falamos anteriormente, pois coloca em evidência a produção humana, ou seja, a 

tentativa de abordar o que nos implica, as condições existenciais e o nosso cotidiano. 

              Nessa direção, torna-se necessário repensar as ações pedagógicas dos 

professores, tendo como foco, o problematizar e o criar, considerando não só as Artes 

Visuais, mas também, a Cultura Visual. É possível ampliar esse diálogo com os 

estudantes para além das esculturas e gravuras, ao contemplar os objetos de uso 

cotidiano, como os videoclipes, moda, bens de consumo, propagandas e as diversas 

representações visuais produzidas pelo homem.  

 

OS JOGOS E/OU APLICATIVOS VIRTUAIS  

             

            O jogo virtual ou aplicativo abarca sistemas seguidos de regras, cuja principal 

função é desenvolver entretenimento. Entretanto, pesquisas, principalmente na área 

educacional, reconhecem o quanto esses instrumentos podem ser educativos, pois 

auxiliam o desenvolvimento de conteúdos, habilidades cognitivas e motoras, como 

também, propiciam formas de aprender a viver e relacionar-se com o outro. Os jogos 

e/ou aplicativos virtuais, segundo Lara, “são estratégias que estimulam o raciocínio, 

guiando o aluno ao enfrentamento de situações conflitantes do seu dia a dia” (LARA, 

p.23, 2004 apud GRUBEL; BEZ, 2006). 

            Um dos jogos/aplicativos selecionados para ajudar na construção do aplicativo, 

objeto de nossa pesquisa, foi inicialmente o Chomp, pela Play Store, desenvolvido por 

Christoph Niemann, utilizando o recurso da câmera do celular. Ele projeta o rosto do 
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usuário em personagens que estão em situações engraçadas e ao ser clicado, ativa 

diferentes animações. O aplicativo faz com que o usuário vivencie um outro corpo, 

criando uma atmosfera lúdica e divertida. No documentário disponível no sistema de 

filmes online Netflix com o título Abstract: The Art of Design ele conta como 

desenvolve sua arte conceitual.  

                    Niemann inicia dizendo que “parte do trabalho é tentar resolver algumas 

questões abrangentes, como contar sua história esteticamente, antes mesmo de dizer 

qual é sua história”. Com base na arte abstrata, ele afirma que “a abstração é a ideia de 

se liberar de tudo que não é essencial para chegar à essência”. Ele mostra como o artista 

desenvolve suas pesquisas, vendo o mundo e o ressignificando de outras maneiras.  

              Os jogos mais utilizados por criança e jovens são os da categoria de 

interpretação de personagens (conhecido como RPG – Role-Playing Game). Eles 

possibilitam que os jogadores desempenhem papel de personagem em um mundo 

fictício. O RPG permite que se vivencie uma aventura mediante um conjunto de regras 

pré-estabelecidas e desenvolvidas pelo NPCs (No Player Computer), isto é, os 

personagens são fictícios, mas possuem inteligências artificiais desenvolvidas pelo 

criador do jogo que guiarão os usuários no enredo do jogo através de desafios. Caso o 

usuário tenha dificuldades na resolução de problemas do enredo, ele contará com a 

ajuda do fórum do jogo. 

           Nesse tipo de jogo é necessário investir em seus desafios, explorar a imaginação 

e criar motivações para que ele possa superar-se ao trabalhar com as emoções diversas 

que fazem parte do nosso dia a dia, como tensões, alegrias, ressentimentos, etc. 

         Esse padrão forneceu os elementos básicos para criar o jogo virtual dessa pesquisa 

e ele vai potencializar os diversos conteúdos previstos na área de Artes Visuais, 

estabelecendo relações interdisciplinares e fomentando a educação pela via estética. 

Além disso, ele poderá criar relações sociais amplas, não se restringindo aos parceiros 

imediatos. O principal elemento que foi trabalhado foi o conflito, os outros decorrem 

dele. Ele é um dos objetos que estará motivando o jogador a continuar sempre jogando, 

em busca da resolução da trama central.  

                       Com os avanços tecnológicos, os computadores de mesa estão perdendo 

espaço para os dispositivos móveis. Estes últimos têm recursos variados como câmera 

fotográfica e vídeo, disponibilizam grande quantidade de aplicativos para facilitar o dia 

a dia, acessa a internet e ainda oferecem um baixo custo, atendendo então a maioria dos 

jovens. Ao observar isso, a estratégia para alcançar o público para o jogo, será 
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disponibilizar o aplicativo para os celulares e tablet’s. 

                 Após a finalização do jogo, a distribuição inicial será para Android, por 

questão de custo e benefício. A licença para publicação para PlayStore custa 25 dólares 

e para IOS é de 99 dólares anuais. Sobre a quantidade de usuários, “o Android ganha 

com folga quando o assunto é vendas. Com 70,1%, o sistema móvel da Google prova 

que caiu no gosto dos usuários – pelo menos por enquanto. O iOS, restrito ao iPhone, 

fica com 21%” (RASMUSSEN, 2017). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

                 A dificuldade dos desenvolvedores de jogos é torna-lo conceitual, não é por 

acaso que o mercado está cheio de jogos/aplicativos que não possuem ética com seus 

usuários e nem os instiga a imaginação e a criação. Alguns, por exemplo, desenvolvem 

recursos que contaminam o jogador (como exemplo o Candy Crush), incentivando 

posturas alienantes e passivas.   

             Esse é o grande desafio que estamos tendo ao desenvolver o aplicativo Dali eX. 

Além de desenvolver abordagens teóricas no roteiro do jogo é preciso desenvolver 

metáforas para basear as missões.  

            Outro aspecto bastante importante no aplicativo é o design de interface, pois 

envolve selecionar cores, definir a posição dos botões, planejar a animação e design de 

menus, criar o concept art de personagens e do cenário. Essa fase já está bastante 

desenvolvida, mas ainda exige um trabalho complexo de pesquisa e testes para sua 

conclusão. 

           Esperamos que as discussões trazidas pelo texto e a apresentação do aplicativo, 

na sua atual fase de desenvolvimento, tenha contribuído para provocar um diálogo. 

Afinal, contribuir na construção de uma educação voltada para a criatividade é 

emancipar o aluno, isto é, oferecer condições para que o mesmo possa experimentar, 

elaborar e criar. 

            

Palavras-chave: Jogo RPG online. Formação estética. Ensino de artes visuais. 

 

REFERÊNCIAS 



 

164  

GRUBEL, J. M.; BEZ, M. R. Jogos Educativos. CINTED – UFRGS. v. 4, n. 2, dez. 

2006. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/renote/article/view/14270/8183>. Acesso em: 

05 out. 2016. 

MATTAR, J. Games em educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo: 

Pearson, 2010. 

RASMUSSEN, Bruna. Os números não mentem: Android ou iOS, qual é o melhor? 

Disponível em: <https://corporate.canaltech.com.br/analise/mobile /os-numeros-nao-

mentem-android-ou-ios-qual-e-o-melhor-7657/>. Acesso em: 26 abril 2017. 

SCHILLER, F. Cartas sobre a educação estética da humanidade. São Paulo: 

Iluminuras, 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

165  

UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A PRÓPRIA PRÁTICA A PARTIR DA 

“ANÁLISE DE ERROS” COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA NAS AULAS DE 

MATEMÁTICA 

 

Siely da Silva Guimarães Oliveira (Orientanda – PPGEEB/CEPAE/UFG) 

sielysilva@hotmail.com 

Marcos Antonio Gonçalves Junior (Orientador – PPGEEB/CEPAE/UFG) 

marquinhosufg@gmail.com 

INTRODUÇÃO / REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A matemática, apesar de sua relevância, ainda é uma disciplina na qual a grande 

maioria dos alunos apresentam dificuldades de aprendizagem. Diante disso, o 

surgimento de erros se torna corriqueiro nas produções dos alunos, em atividades que 

lhes são propostas. Logo, observa-se a necessidade de criar novos métodos e estratégias 

didáticas que consigam diminuir as dificuldades de aprendizagem e aprimorar o 

conhecimento matemático dos alunos. 

Nesse sentido, a análise de erros é uma estratégia didática muito relevante para 

se aplicar em sala de aula. Pois trabalhar com os erros visando à aprendizagem requer 

uma valorização, tanto das produções (escrita ou oral) do aluno, como de seus 

conhecimentos prévios. Assim, a ideia é que não haja punição, censura ou classificação 

dos alunos quando eles apresentam uma solução errada, mas sim uma investigação 

dessas produções e saberes evidenciados por eles, buscando compreender as origens e 

causas de suas dificuldades de aprendizagem, levando-os, eles próprios, a lidar de forma 

construtiva com os seus erros. A partir disso, torna-se possível estabelecer e aplicar 

novas estratégias que levem o aluno a refletir sobre suas produções e a reelaborar novas 

soluções, aprendendo a partir dos seus erros.  

Segundo Cury (2007), o erro refere-se a um determinado saber que o aluno 

adquiriu e que foi assimilado por ele de algum modo e em algum momento e, por isso, 

ressalta a necessidade de desenvolver ações em sala de aula que o façam questionar a 

resposta (errada), visando desconstruir aquilo que era considerado como verdade. Já 

Santos (2007) entende o “erro” como “maneiras de lidar” do aluno com determinada 

situação. Ou seja, os erros são as maneiras como os alunos lidam com o que aprendem 

em matemática no decorrer das aulas, por isso não podem ser desconsiderados, pois 

fazem parte do processo de construção do conhecimento.  
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Para Vasconcelos (2000), quando o aluno reflete e discute sobre sua 

aprendizagem e as razões que o levaram a uma conclusão razoável, mas inválida (erro), 

ele aprofunda a sua compreensão dos conceitos e procedimentos matemáticos. 

D´Ambrósio (1989, p.3) considera relevante trabalhar com o erro em sala de aula, pois, 

segundo ele, será “a partir do estudo dos erros cometidos pelo aluno que poderemos 

compreender as interpretações por ele desenvolvidas”.  

Mas, para trabalhar com a análise de erros, é preciso inicialmente saber 

identificá-los. E essa identificação, segundo Cury (2007), pode ser realizada através da 

análise da escrita, por meio das produções escritas, provas, dentre outras atividades, ou 

de protocolos verbais, ou seja, por meio da fala e das participações orais. Assim, numa 

prática pedagógica, “ao procurar entender as formas como o aluno produziu a resposta, 

certa ou errada, o trabalho pode contribuir para a construção de novos patamares de 

conhecimento” (CURY, 2007, p. 63).  

Deste modo, ao observarmos a relevância da análise de erros para a 

aprendizagem da matemática, o seguinte problema foi estabelecido para esta 

investigação: enquanto professora de matemática do 7o ano do Ensino Fundamental, 

como lidar com os erros dos alunos em álgebra de forma a contribuir para a 

aprendizagem deles? Assim, será investigado o modo como os alunos lidam e aprendem 

com seus erros e também a relação desse fenômeno com a prática da professora. Para 

tanto, será realizada uma investigação sobre a própria prática, que, além de contribuir 

para esclarecimentos e resolução dos problemas, proporciona o desenvolvimento 

profissional dos seus respectivos atores, seguindo uma lógica de intervir e transformar 

(PONTE, 2008).  

A partir do referencial e das inquietações apresentadas, as seguintes questões 

orientarão os caminhos da presente investigação: o que se pode compreender sobre a 

aprendizagem dos alunos, ao observar os erros que eles cometem? As atividades e 

estratégias didáticas com enfoque na análise de erros conseguem aprimorar a prática 

pedagógica, propiciando um melhor aprendizado dos alunos em álgebra? A partir da 

identificação de erros dos alunos, que ações podem ser tomadas a fim de auxiliá-los em 

seu processo de aprendizagem? Que resultados se podem chegar com os alunos, após a 

intervenção pedagógica com enfoque na análise de erros? 

 

OBJETIVOS 

Desenvolver uma reflexão sobre a própria prática ao investigar o modo como os 
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alunos de duas turmas de 7º ano de uma escola municipal de Goiânia/GO aprendem (ou 

não) com seus erros em álgebra. Ainda, apresentam-se os seguintes objetivos 

específicos: refletir sobre a aprendizagem dos alunos, ao identificar e analisar os erros 

cometidos, seja no registro escrito, seja observando a participação oral deles, durante as 

atividades da aula; a partir dessa reflexão, propor e realizar atividades e estratégias em 

sala de aula, para auxiliar os alunos no processo de ensino e aprendizagem; refletir 

criticamente sobre as atividades e estratégias utilizadas, em função do desenvolvimento 

cognitivo da aprendizagem dos conteúdos algébricos por parte dos alunos, buscando 

aprimorar a prática pedagógica; elaborar narrativas reflexivas de algumas aulas 

desenvolvidas, tanto para analisar nossa prática, quanto para compartilhar uma 

experiência de sala de aula por meio de um produto educacional, que é a narrativa. 

 

METODOLOGIA 

Tendo em vista os objetivos da investigação e as inquietações apresentadas, está 

sendo realizada uma pesquisa qualitativa. E o problema e os objetivos apresentados e a 

proximidade com a prática da sala de aula, que é, ao mesmo tempo, a origem do 

processo de problematização por parte da pesquisadora, o principal local para a coleta 

de dados e o lugar para o qual a pesquisa espera dar um retorno, fazem com que o 

presente estudo tenha muitas características de uma pesquisa-ação. Este tipo de 

pesquisa, para Elliot (1993 apud PEREIRA, 2001), propõe melhorar a ação prática, e é 

um processo que se transforma sempre em espirais de reflexão e ação. 

Para tanto, iniciamos a pesquisa realizando uma revisão de literatura para 

embasamento teórico acerca da “análise de erros”; “pesquisa sobre a própria prática” e 

“pesquisa-ação”. Em seguida, planejamos a intervenção pedagógica com enfoque na 

análise de erros, com sequências didáticas envolvendo a álgebra (expressões algébricas 

e equações do 1º grau com uma incógnita). Esta intervenção foi desenvolvida em duas 

turmas de 7º ano de uma escola municipal de Goiânia no decorrer de um trimestre, 

durante as aulas ministradas pela própria pesquisadora.  

Os dados foram obtidos a partir dos registros escritos dos alunos nas atividades 

desenvolvidas e dos áudios gravados de todas as aulas. A observação participante 

também foi uma das principais estratégias para realizar a coleta de dados. A partir das 

observações, a professora, por ser ao mesmo tempo a pesquisadora, realizava as 

anotações no diário de campo somente após as aulas e utilizava os áudios para descrever 

os fatos relevantes. 
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No diário de campo foram descritos, analisados e narrados, após cada aula, a 

dinâmica em sala de aula, os conteúdos trabalhados, as atividades, o registro escrito e 

falas dos alunos, dúvidas, perguntas, dificuldades dos alunos, os erros em álgebra, 

explicações dos alunos para as indagações realizadas pela professora, os modos de lidar 

com suas aprendizagens, a didática e postura da professora em sala de aula, 

inseguranças e dificuldades da professora, as reflexões sobre cada aula ministrada, as 

ações da professora ao lidar com determinado erro do aluno, dentre outros aspectos.  

A presente investigação se encontra no início da análise dos dados e, para tanto, 

faremos uma análise narrativa. Freitas e Fiorentini (2007, p. 63) apresentam a narrativa 

como sendo “um modo de refletir, relatar e representar a experiência, produzindo 

sentido ao que somos, fazemos, sentimos e dizemos”. Deste modo, a narrativa será o 

nosso modo de analisar as aulas ministradas no decorrer da intervenção pedagógica, 

para responder ao problema inicial, relacionando os resultados com a teoria em que se 

fundamenta este trabalho.  

 

ALGUNS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

Um dos objetivos desta investigação era propor algumas ações a serem 

desenvolvidas pela professora na sala de aula a fim de auxiliar seus alunos no processo 

de aprendizagem a partir da análise de erros. Assim, a professora, no decorrer da 

intervenção pedagógica, trabalhou de maneira dialogada com os alunos, de modo que, a 

partir das participações orais, os conceitos foram desenvolvidos, usando-se a lousa ou 

slides. Em seguida, ela entregava uma atividade para ser resolvida, que depois era 

devolvida ao final da aula. 

As atividades recolhidas eram corrigidas e analisadas pela professora, que 

buscava identificar as dificuldades e os erros dos alunos. E, em aulas posteriores, as 

soluções com algum tipo de erro eram colocadas em discussão. Para tanto, as estratégias 

mais usadas em sala de aula para trabalhar com os erros foram: descrever as soluções 

com erros na lousa, apresentar em slides as fotos de resoluções realizadas por eles ou 

entregar soluções com erros em tirinhas de papel. Em todas essas estratégias, a 

identidade do aluno que resolveu a questão com algum procedimento considerado 

“errado” foi preservada.  

A professora instigava cada aluno, por meio de indagações e perguntas, a 

visualizar seus erros, refletir sobre eles, fazer conjecturas sobre as estratégias e 
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pensamentos que poderiam tê-los gerados e propor uma nova solução adequada ao que 

havia sido solicitado. Assim, para que o aluno pudesse aprender a partir de seus erros, 

não era só a professora que realizava a análise de erros, mas toda a turma participava 

desse processo de maneira dialogada.  

Portanto, mesmo não finalizando a análise dos dados, por se tratar de uma 

pesquisa em andamento, observamos um melhor desempenho dos alunos no decorrer 

das atividades e um maior interesse pelas aulas de matemática. Além disso, alguns 

alunos perguntavam à professora qual seria a próxima aula com análise dos erros, 

porque tinham aprendido mais e gostado desta forma de trabalhar a matemática em sala 

de aula. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Após realizar a análise e reflexões sobre todas as aulas desenvolvidas com os 

alunos no decorrer da presente investigação, serão selecionadas algumas aulas, para 

produzir narrativas reflexivas sobre elas. Deste modo, escreveremos e publicaremos em 

um pequeno livro algumas dessas narrativas sobre aulas desenvolvidas com enfoque na 

análise de erros, trazendo ao leitor o que foi trabalhado nelas, ou seja, as metodologias, 

as ações desenvolvidas, as atividades, os principais fatos ocorridos durante a aula, os 

resultados obtidos e o que poderia ter sido mais explorado na aula, dentre outros 

aspectos. Neste livro também serão descritos todos os planos de aulas e as narrativas de 

algumas delas, o que será também um modo de realizar a análises dos resultados.  

 

Palavras-Chave: Ensino e aprendizagem. Ciências da Natureza. Reflexão sobre a 

própria prática. Análise de Erros.   
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INTRODUÇÃO 

 

 Para a grande maioria das crianças brasileiras, a escola é o único lugar onde elas 

terão contato com o texto literário em seus diversos gêneros. Alfabetizado, o aluno 

começa a observar que a leitura pode levá-lo a outro mundo, novo e interessante. O 

esperado é que o jovem leitor desenvolva o gosto pela leitura quando ele experimentar 

este universo lúdico, quando ele perceber que na literatura poderá encontrar respostas 

para as muitas perguntas interiores. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário 

colocar ao alcance do aluno obras realmente significativas, que enriqueçam a sua vida e 

que também o levem a refletir sobre à realidade em que ele vive. Portanto, a prática da 

leitura de bons textos literários na escola pode assumir o papel de viabilizar o 

questionamento de discursos difundidos na sociedade e formar alunos aptos a questionar 

o senso comum. 

Segundo Zilberman (1998), para que a escola forme leitores e para que as aulas 

de literatura cumpram o seu papel, há necessidade de textos completos, não de 

fragmentos didatizados, utilizados exclusivamente para ilustrar períodos literários. O 

ideal seria que o professor tivesse a possibilidade de abordar, em sala de aula, diversos 

gêneros literários, mas o docente acaba por utilizar, por diversas razões, apenas os 

textos narrativos contidos nos livros didáticos e que, em grande parte, são formados por 

pequenos recortes do livro literário, o que dificulta bastante o entendimento de uma obra 

em sua totalidade, além de comprometer o desenvolvimento do gosto pela literatura.  

 De fato, o livro didático – praticamente o único material de que dispõem 

professores de escolas públicas brasileiras – apresenta apenas fragmentos de textos e 

esta situação é ainda pior quanto ao gênero dramático, muito pouco considerado neste 

tipo de publicação. Isso pode ocorrer, supostamente, porque em nossa cultura nacional, 

o brasileiro quase não tem contato com o teatro. Com efeito, segundo Grazioli (2007), o 

sistema educacional aplicado nas escolas não contempla a arte teatral como atividade 

relevante.  
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Rösing (2005) afirma que os professores que estão atuando em escolas públicas 

e particulares no Brasil, ao oferecerem gêneros textuais aos seus alunos com o objetivo 

de que possam construir o significado dos textos, em um processo de recepção singular, 

têm deixado de lado, nesse processo, o texto dramatúrgico, o texto teatral. Grazioli 

(2007) também enfatiza que a escola, ao ignorar as possibilidades metodológicas deste 

gênero, negligencia a formação de uma categoria de leitores: aqueles capazes de 

interagir com a arte dramática, seja como público receptor de espetáculos teatrais, seja 

como praticantes de atividades que envolvam o texto teatral e a arte dramática.  

É nesta perspectiva que este estudo se desenvolve, e tem como tema central a 

reflexão acerca da literatura dramática e a sua importância na formação de leitores 

literários. Um bom exemplo de texto teatral para ser abordado em sala de aula são as 

peças teatrais de Sylvia Orthof, pois seus textos são marcados pelo humor e pela 

fantasia, com uma linguagem simples, mas permeada de questionamentos acerca da 

sociedade atual. Esses elementos fazem com que o leitor se prenda à leitura e aguce sua 

imaginação. 

 

OBJETIVOS 

 

Promover o gênero dramático dentro do ambiente escolar. 

Investigar como a linguagem do texto dramático de Sylvia Orthof pode atuar 

como elemento formador de consciência e linguagem crítica e reflexiva no jovem leitor. 

 Analisar como a linguagem do texto teatral de Sylvia Orthof leva os jovens 

leitores à reflexão de questões sociais que afligem a sociedade de hoje.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Candido (1995) entende a literatura como algo de fundamental importância para 

a formação e humanização, na medida em que desenvolve no indivíduo traços que o 

tornam mais aberto e compreensivo para com a natureza, a sociedade e o semelhante.  

Diante deste contexto, podemos afirmar que ler é ampliar todos os horizontes e a 

literatura, quanto mais provocativa, mais eficiente será, levando o leitor a uma nova 

consciência crítica da realidade em que vive. Para Iser (1996), a obra literária eficiente é 

aquela que propicia que o leitor desenvolva uma nova consciência crítica de seus 

códigos e expectativas habituais, levando-o, de certa maneira, a um paralelo com a 
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noção de estranhamento.  

Dada a importância da literatura para a formação humana, a escola não pode 

privar o aluno do contato com a arte literária. Ao ler uma obra de ficção, o leitor entra 

em contato com outras realidades e problematizações e isso o possibilita refletir sobre 

seus próprios conflitos.  

Desta maneira, a tarefa do letramento literário a ser assumido pela escola tem 

por objetivo maior a formação para a vida e cidadania. É necessário que a escola 

assegure que a leitura literária seja um direito de todos os indivíduos, 

independentemente de sua condição social.  E para chegar a este alcance, a figura do 

mediador entre o texto literário e o leitor é indispensável. Realmente, no texto literário 

há particularidades que o leitor iniciante descobrirá apenas se houver a presença de um 

mediador, ou seja, a aprendizagem da leitura literária começa a partir de uma mediação 

feita por outro leitor que seja mais experiente, no caso, o professor.  

Faz-se necessário também que os professores de língua portuguesa trabalhem em 

sala de aula diversos gêneros literários em sua totalidade e que priorizem a formação de 

um pensamento crítico e reflexivo do aluno na educação básica.  

Grazioli (2007) aponta que a leitura de textos teatrais deveria ser uma das 

tônicas das aulas de literatura e que a estrutura do texto teatral deveria ser conhecida 

pelo aluno. Ele deve aprender que a composição dramática é bem diferente de outros 

gêneros, pois trata-se de um texto composto por falas de personagens e informações 

acerca do contexto dos diálogos. Logo, os leitores em formação devem entrar em 

contato com o gênero para aprenderem que o teatro não se resume apenas na 

apresentação da peça, mas que existe uma parte principal, o texto, elemento 

fundamental desta arte.  

O teatro deve ser contemplado pela escola como uma prática relevante por se 

tratar de uma atividade humanística, estética, social e artística do aluno (GRAZIOLI, 

2007). Enfim, a escola deve proporcionar a introdução do aluno neste universo e, deste 

modo, estabelecer uma ponte para o espetáculo teatral, possibilitando o diálogo do 

aluno com a realidade em que está inserido, passando a compreendê-la e a querer agir, 

conscientemente, sobre ela. 

 

METODOLOGIA 

 

 A metodologia de pesquisa a ser utilizada será a pesquisa-acão com 
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levantamentos bibliográficos e abordagem qualitativa. Segundo Thiollent (1985), a 

pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é realizada em estreita associação com 

uma ação, na qual os pesquisadores e os participantes estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo.  

A pesquisa está em andamento e os dados foram coletados em uma escola 

pública de educação básica. A implementação do projeto ocorreu no Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás em turmas da 

educação básica. Nas aulas de Língua portuguesa, no oitavo ano do ensino fundamental, 

foram realizadas oficinas de leituras da peça teatral “Quem roubou meu futuro” (1989), 

de Sylvia Orthof pela professora pesquisadora, como também aplicação de 

questionários e entrevistas semiestruturadas com alguns alunos. Houve também a 

construção de um diário de bordo para anotações, descrições das etapas e     reflexões 

sobre o andamento de todo trabalho. 

Foram necessárias dez aulas para a ministração das oficinas de leitura, coleta de 

dados e atividade final apresentada pelos alunos. 

Cronograma 

1ª aula Aplicação de questionário inicial 

2ª, 3ª, 4ª 

aulas 

Oficina de leitura coletiva da primeira parte do livro (Narrativa). 

Debate com os alunos ao final de cada capítulo.  

5ª e 6ª 

aulas 

Oficina de leitura coletiva da peça teatral. Exercícios de expressão 

oral e corporal 

7º e 8ª 

aulas 

Oficina de leitura dramática. Aplicação de questionário final e 

entrevistas. 

9ª e 10ª 

aula 

Apresentação pública da leitura dramática da peça. 

 

O livro, “Quem roubou meu futuro?” (1989), de Sylvia Orthof é uma obra que 

fala sobre jovens e sobre a situação difícil que vive nosso país. A principal personagem 

do livro se chama Valéria, e esta vivencia as crises da adolescência, em concomitância 

às crises sociais e econômicas que afetam o nosso país. Esta obra leva o jovem à 

reflexão de sua própria identidade, da situação lamentável que vive o Brasil e sobre a 

falta de uma perspectiva otimista para o jovem em nosso país. As construções das 

personagens são permeadas de conteúdos metafóricos, de relações intertextuais e o 

enredo da peça se apropria do riso para falar aos jovens sobre fatos importantes que 
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afligem a sociedade, como a corrupção que é um problema extremamente atual no 

Brasil; 

A obra teatral de Sylvia Orthof é conhecida por sua linguagem surpreendente e 

bem-humorada. Ela se vale de recursos desencadeadores do riso e com isso, não só 

diverte o leitor, como também o leva a refletir sobre a realidade que o cerca. De fato, 

para Bakhtin (1993), o riso é uma das principais formas de revelar a verdade sobre o 

mundo e sobre o próprio homem.  

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO 

 

      Os dados foram coletados, mas estão em processo de análise.  Ainda será feita 

uma outra coleta de dados em mais uma série da educação básica na mesma escola para 

que tenhamos mais dados a serem analisados e também comparados. 

 Em paralelo à coleta de dados, ocorreu a revisão bibliográfica dos teóricos 

escolhidos para a composição da dissertação. Pesquisou-se a história do teatro 

brasileiro, a importância da leitura literária na educação básica, a formação de leitores 

literários, a formação de professores de literatura e a utilização da leitura dramática na 

educação básica. A dissertação está em fase de escrita. 

Pretende-se criar, como produto final da dissertação, um manual, contendo 

sequências didáticas de atividades de incentivo à leitura de textos teatrais, destinado aos 

alunos de Língua portuguesa da educação básica.  
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INTRODUÇÃO  

 

Ao longo de sua história, o Brasil conseguiu produzir um quadro de extrema 

desigualdade entre os grupos étnico-raciais negro e branco. Até bem pouco tempo, o 

estado brasileiro não reconhecia as categorias racismo e discriminação racial para 

justificar o fato de os negros apresentarem baixos índices de desenvolvimento humano e 

os brancos os mais elevados.  De acordo com Cavalleiro (2005, p.9), a despeito dessa 

tentativa de silenciamento, 

 

A resistência negra tem se mantido e se fortalecido, a ponto de 

atualmente não ser mais possível, num debate lúcido, a defesa 

da imagem da sociedade brasileira como um exemplo de 

democracia racial. Por meio de pressão e atuação incessantes, o 

movimento negro organizado denunciou as condições de vida da 

população negra brasileira, evidenciando, entre outras coisas, 

que o acesso e a permanência dessas pessoas no sistema 

educacional é permeado por uma série de entraves.  

 

Tais constatações acabaram por obrigar o Estado a construir políticas públicas de 

combate às desigualdades sociais e educacionais. A Lei n.º 10.639/03, que institui a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira”; o Parecer do CNE/CP 

03/2004, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, que aprova o projeto 

de resolução das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-

raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; que visa atender 

os propósitos expressos na indicação CNE/CP 6/2002, bem como regulamentar a 

alteração trazida à Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e a 

Resolução CNE/CP 01/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,  

mailto:tatianne.santos@ifgoiano.edu.br
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compõem um conjunto de medidas legais consideradas como indutoras de uma política 

que pretende corrigir as desigualdades impostas historicamente aos negros.  

Apesar dos avanços dos dispositivos legais que carreiam o imperativo de uma 

mudança estrutural e simbólica no ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana, abrangendo a adoção de princípios afirmativos pelas instituições 

educacionais, verifica-se que ainda são inúmeros os obstáculos enfrentados pelo 

professorado e gestão escolar devido à falta de material didático e preparo para se 

trabalhar essas questões. Essa constatação é ainda mais intensa quando se referem à 

história dos quilombos, o que é lamentável, uma vez que a temática quilombola dialoga 

com a Lei n° 10.639/03, quando esta destaca a obrigatoriedade do ensino da luta dos 

negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. 

 A história quilombola é marcada pela relação fuga/isolamento, e, justamente, 

devido a essa capacidade de resistência é que, atualmente, encontramos, de acordo com 

a Fundação Cultural Palmares, 3.524 comunidades remanescentes de quilombos 

espalhadas por todo o território nacional. O patrimônio imaterial presente entre esses 

descendentes de negros escravizados é incontestável, uma vez que muitas comunidades 

ainda tentam preservar suas tradições ou guardam valiosos depoimentos da tradição 

oral, que foram repassados geração após geração. 

Entre essas várias comunidades, localizada no Centro-Oeste brasileiro, 

município de Mineiros, no Estado de Goiás, encontra-se a Comunidade Quilombola do 

Cedro. Com uma população de 237 pessoas, ela vem perdendo espaço físico no 

município, diminuindo cada vez mais o seu território inicial, que era de 16 mil alqueires 

para 156 alqueires, atualmente. Esse violento processo de desterritorialização é 

resultado do avanço de latifúndios sobre as suas terras. Os cedrinos, com hábitos 

simples de vida, conseguiram ao longo de quase dois séculos de história preservar 

características elementares de agrupamento e traços da cultura que reafirmam a 

identidade do grupo enquanto comunidade remascente: danças típicas como a dança 

guerreira, comidas, religiosidade, relacionamento próximo entre ser humano e natureza, 

o manejo do ecossistema,  a preservação do Bioma Cerrado, além da forma equilibrada 

de utilizar a terra de uso e usufruto desde seus antepassados. Meio à riqueza do 

patrimônio cultural e imaterial desse povo, destaco os saberes tradicionais sobre as 

plantas medicinais do Bioma Cerrado.  A comunidade, que ao longo de sua história 

bicentenária, foi vítima de violenta forma de desapropriação territorial, discriminação 

racial, social e cultural, atualmente, tem conquistado, principalmente em função desses 
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saberes, respeito e reconhecimento na região e, sobretudo, uma possibilidade de vida 

mais digna, uma vez que as garrafadas são comercializadas e responsáveis pela cura de 

inúmeras doenças dentro e fora da comunidade. Entretanto, atualmente, a Comunidade 

Quilombola do Cedro vive uma situação extremamente preocupante: a expansão da 

cidade de Mineiros atrelada à expansão dos agronegócios, por projetos municipais e 

empreendimentos turísticos ameaçam a prática dos saberes tradicionais com as plantas 

medicinais do Bioma Cerrado. 

Lamentavelmente, o que se observa é que à medida em que a cidade se aproxima 

da comunidade, atualmente a menos de um quilômetro, além dos impactos ambientais, 

perdem-se também costumes, saberes e a identidade de seu povo. Nessa complexa 

dinâmica territorial, observam-se dois extremos: de um lado há uma matriz dominante, 

representada pela expansão da cidade, que tenta homogeneizar a população mineirense 

em um violento processo de invisibilidade dos remanescentes; de outro há um 

movimento negro, representado pelos cedrinos, que utilizam de diversos instrumentos 

de luta e resistência para reafirmarem suas identidades. 

Nesse contexto, com vistas a atender a demanda da Lei n° 10.639/03, que institui a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos afro-brasileiros, e contribuir com uma 

educação antirracista proponho nesta dissertação elaborar um produto educacional, na forma de 

livro literário, sobre parte da história, cultura e saberes da Comunidade Quilombola do Cedro, 

para ser utilizada por professores da educação básica no ensino da história do negro no Brasil. 

Dessa forma, delineei com objetivo geral da pesquisa verificar se esse livro paradidático, que 

retrata parte dos saberes, cultura e legado da Comunidade Quilombola do Cedro, é capaz de 

contribuir com a promoção das relações étnico-raciais no ambiente escolar e com o ensino da 

temática “História e cultura afro-brasileira”. 

E como objetivos específicos, este estuda busca:  

 Compreender e problematizar o racismo na escola; 

 Refletir sobre as políticas públicas educacionais voltadas para a 

promoção das relações étnico-raciais na Educação Básica, especialmente 

a Lei nº 10.639/03; 

 Identificar quais são os elementos constitutivos de uma prática 

pedagógica voltada para a promoção das relações étnico-raciais; 
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 Buscar elementos suficientes no banco de dados da pesquisa “Tecendo 

Histórias Etnobotânicas e Culturais da Comunidade Quilombola do 

Cedro” para produção de um livro paradidático, intitulado A negra do 

Cedro; 

 Divulgar a história, cultura e saberes dos cedrinos; 

 Compreender a escravidão moderna e a formação dos quilombos no 

Brasil. 

 

Para tanto, a problematização que tem norteado a presente pesquisa destaca 

alguns questionamentos:  

 

 O produto educacional intitulado A negra do Cedro é capaz de contribuir 

com uma educação antirracista e com o ensino da história e cultura afro-

brasileira? 

 De que forma o racismo é consolidado no ambiente escolar? 

 Passados quatorze anos da promulgação da Lei n° 10.639/03, quais são 

as principais dificuldades postas em debates por intelectuais para a sua 

implementação?  

 Quais são os elementos constitutivos das práticas pedagógicas de uma 

educação para relação étnico-raciais?  

 Como produzir um material paradidático para a educação básica que 

possa promover uma mudança significativa no olhar para os afro-

brasileiros, especialmente os quilombolas, e que possa produzir novos 

aprendizados na vida dos estudantes? 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Com o objetivo de responder a essas perguntas, foram utilizadas as reflexões de 

Chiavenato (1993/1999), Munanga (2006), Gomes (2006), Reis (1995/1996) e Santos 

(2001) para compreender o processo de escravização dos negros africanos, uma vez que, 

os ideais antirracistas, que muitas vezes se apresentam como sendo nacionalistas, foram 

construídos numa dinâmica anterior ao descobrimento do Novo Mundo. Baseada na 
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teoria decolonial é discuto como se consolidou o processo de dominação étnico-racial e, 

consequentemente, de inferiorização do negro na sociedade brasileira. Os estudos 

decoloniais defendem a ideia de que a sociedade liberal impõe o único ordenamento 

social possível. Assim, é necessário compreender que o neoliberalismo, de acordo com 

Lander (2005), 

É debatido e combatido como uma teoria econômica, quando na 

realidade dever ser compreendido como o discurso hegemônico 

de um modelo civilizatório, isto é, como uma extraordinária 

síntese dos pressupostos e dos valores básicos da sociedade 

liberal moderna no que diz respeito ao ser humano, à riqueza, à 

natureza, à história, ao progresso, ao conhecimento e à boa vida 

(grifo do autor). 

 

 Com o início do colonialismo na América iniciou-se não apenas a organização 

colonial do mundo, mas, simultaneamente, a constituição colonial dos saberes, das 

linguagens, da memória (Mignolo, 1995) e do imaginário (Quijano, 1992).  Na medida 

em que se constrói a ideia de universalidade utilizando a experiência europeia é 

instituída uma realidade totalmente excludente a todos os povos e culturas do planeta 

que se distanciam e se contrapõem aos padrões europeus. A imposição de uma 

universalidade, que não é universal, nada mais é do que uma falácia e a negação dos 

direitos daqueles que foram colonizados. É a negação de um direito coletivo por um 

direito individual (CLAVERO, 1994/1997), citado por Lander (2005, p.27). 

 Assim, há que se considerar como esse complexo “sistema” atua na educação e 

para tanto utilizo uma das teses centrais da Sociologia da Educação de Bourdieu, que 

questiona frontalmente a neutralidade da escola e do conhecimento escolar, 

argumentando que essa instituição representa e cobra dos alunos são, basicamente, os 

gostos, as crenças e os valores dos grupos dominantes, dissimuladamente apresentados 

como cultura universal. A escola teria, assim, um papel ativo – ao definir seu currículo, 

seus métodos de ensino e suas formas de avaliação – no processo social de reprodução 

das desigualdades sociais. Mais do que isso, ela cumpriria o papel fundamental da 

legitimação dessas desigualdades (Nogueira, M.; Nogueira, A, 2002, p. 18-19). 

 Como possibilidade de ruptura desse processo de dominação, apresento a 

interculturalidade, que, para Candau (2008), promove uma educação para o 

reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. 

Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela 
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assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades. 

Vale ressaltar que um aspecto interessante que a interculturalidade preconiza é que o 

alvo não é apenas as populações indígenas, afrodescentes, ribeirinhos e outras 

“minorias”; a educação intercultural deve atingir todos. Nesta abordagem, 

conhecimentos tradicionais desses povos também devem, de alguma forma, ser 

oferecidos a todos. 

 

METODOLOGIA 

 

 Foi feito, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica documental, por meio da 

leitura de obras de autores que pensam e discutem sobre racismo, educação para as 

relações étnico-raciais e produção e uso de material didático. A coleta de dados na 

Comunidades Quilombola do Cedro foi realizada com 25 descendentes de Chico 

Moleque (escravo alforriado e fundador da comunidade) por meio de entrevistas 

semiestruturadas, ao longo de 24 meses. Esses depoimentos estão sendo analisados e 

selecionados para, enfim, servirem de fonte para elaboração do livro Os Negros do 

Cedro. Após a conclusão desse material, espera-se aplicá-lo em uma turma de 6º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola pública, localizada no município de Goiânia e, por 

meio da observação, verificar se ele é capaz de contribuir com uma educação 

antirracista e com o trabalho do professor no ensino da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira”.  

Palavras chave: Lei n° 10.639/03. Material Didático. Comunidade Quilombola do 

Cedro. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa propõe-se como um estudo investigativo sobre o conceito de 

racismo no âmbito escolar. Essa temática é uma categoria histórica que se consolidou 

com o tempo e se faz presente nas sociedades atuais como um problema racial. Segundo 

Ianni (2004, p.21) “a questão racial modifica-se ao acaso das situações, das formas de 

sociabilidade e dos jogos das forças sociais, mas reitera-se continuamente, modificada, 

mas persistente”. 

  A motivação se deu a partir da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, 

intitulado como “A concepção de racismo na educação: um estudo histórico e didático 

pedagógico”, apresentado em 2013 na conclusão do curso de Licenciatura em História, 

o estudo foi realizado em duas escolas municipais e uma conveniada do município de 

Goiânia, mas se limitou a investigar sobre o conceito de racismo na escola e a legislação 

relacionada a essa questão, especificamente com professores graduados em história. 

Partindo disso, o projeto de mestrado se apresenta como uma continuidade e uma 

abrangência de possibilidades sobre a questão do racismo na escola, englobando o 

material didático, professores, alunos e a instituição, com especificidade da modalidade 

de Ensino de Jovens e Adultos (EJA).  

 A pesquisa se baseia nessa modalidade de ensino por reconhecer que os alunos 

da EJA são, em sua maioria, afrodescendentes e a estrutura educacional brasileira 

reforça a exclusão deles ao direcioná-los à EJA. Estudar, portanto, EJA e Educação 

estão relacionadas à própria história da modalidade e de seus sujeitos. Mesmo diante 

dessa problemática, a discussão sobre essa temática não tem tido privilégio nesse 

ambiente escolar. Contribui com esse pensamento Nilma Lino ao afirmar que:  

                                         A realização de um trabalho pedagógico que discuta a questão racial 

nas práticas de EJA carrega em si uma complexidade, ao mesmo 

tempo em que se faz necessária a luta pela inclusão pedagógica dessa 

questão nos currículos e práticas EJA, é necessário reconhecer que a 
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questão racial já está presente na Educação de Jovens e Adultos  por 

meio dos sujeitos, que participam das práticas educativas voltadas 

para jovens em todo o país (GOMES, 2005, p.93). 

 

Torna-se, portanto, indispensável uma pesquisa e, subsequente, uma análise 

sobre como tal tema (racismo) está sendo trabalhado, para que o produto educacional 

fruto dessa pesquisa contribua com o ensino das relações raciais no Brasil e 

especificamente na EJA. 

 O problema de pesquisa é evidenciado nas perguntas a seguir: O racismo é 

trabalhado nas aulas da EJA? Se não, por quê? Se sim, como? Os materiais didáticos 

conseguem relacionar a questão racial com a realidade dos alunos da EJA? 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 O referencial teórico desta pesquisa é composto por autores vinculados ao 

Pensamento Social Brasileiro23 especificamente: Octavio Ianni (2004), Florestan 

Fernandes (2007) e Lilia M. Schwarcz (2001), seus estudos contribuem para o 

esclarecimento da categoria raça e sobre as relações raciais na formação do Brasil e seus 

desdobramentos na sociedade. 

 O tema Racismo no Brasil, de acordo com Ianni (2004, p.6), por muito tempo 

ficou escondido velado pela miscigenação, a pluralidade de etnias porque acreditava-se 

que existia no país uma democracia racial. Relacionado a esta questão do racismo, 

Octavio Ianni (2004, p.6) analisa o preconceito racial em termos mundiais, onde “esses 

surtos de diferentes manifestações de racismo e intolerância estão imbricados com a 

dinâmica da sociedade”. Para o autor, a questão racial se apresenta ao longo do tempo, 

multiforme e persistente. A partir da questão racial se desenrolam outros dilemas, como 

intolerantes e tolerantes discriminados e preconceituosos segregados e arrogantes, 

subordinados e dominantes e assim por diante. 

 Schwarcz (2012), completa que: 

 

                                                      
23  São identificadas com pertencentes ao Pensamento Social Brasileiro pesquisas sobre as 

tradições intelectual, cultural, social e política brasileira. Schwarcz e Botelho (2011) explicam melhor 

dizendo que corresponde a  área de pesquisas voltadas tanto para as grandes temáticas de estudo da 

formação da sociedade brasileira , como  questões da modernização, modernidade e mudança social, 

construção e transformação do Estado-nação, cultura política e cidadania e até produções intelectuais e 

artísticas como a literatura, artes plásticas, fotografia, cinema, televisão , teatro dentre outras . 
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Raça é, pois uma categoria classificatória que deve ser compreendida como 

uma construção local, histórica e cultural, que tanto pertence à ordem das 

representações sociais – assim como o são fantasias, mitos e ideologias – 

como exerce influência real no mundo, por meio da produção e reprodução 

de identidades coletivas e de hierarquias sociais politicamente poderosas. 

(SCHWARCZ, 2012, p.34) 

 

 Entende-se, portanto que raça, é uma construção histórica, construção essa 

repleta de interesses sejam eles políticos, econômicos e sociais. Existe de fato uma 

ideologia racial, ou seja, uma criação, um mito, uma fantasia, que por muito tempo foi e 

continua sendo usada em discursos racistas, que com falta de argumentos usam da raça, 

para diminuir e subalternizar o outro. 

Na aplicabilidade da pesquisa no ensino de educação básica, os estudos de 

Kabengele Munanga (2005) se farão necessários partindo do livro “Superando o 

Racismo na escola”, no qual o autor afirma que a função do professor e da escola é: 

Mostrar que a diversidade não constitui um fator de superioridade e 

inferioridade entre grupos humanos, mas sim, ao contrário, um fator 

de complementaridade e de enriquecimento da humanidade em geral; 

e por outro lado, em ajudar o aluno discriminado para que ele possa 

assumir com orgulho e dignidade os atributos de sua diferença, 

sobretudo quando esta foi negativamente introjetada em detrimento de 

sua própria natureza humana. (MUNANGA, 2015, p.15) 

 

 Os principais referenciais que discutem a relação de ensino e EJA os estudos de 

Dermeval Saviani (1989) e Frigotto (1998), são extremamente necessários, pois os 

autores criticam a educação voltada para o mercado de trabalho e empregabilidade, o 

que muitas vezes é reforçado na modalidade EJA, visto que a grande parte dos alunos é 

composta por trabalhadores, e propõem uma educação que tenha o trabalho com 

princípio educativo em uma educação politécnica, formando cidadão que são 

emancipados intelectualmente e racionalizam a sua práxis, viva em comunidade, se 

relacione com as pessoas com respeito e dignidade, além se se posicionarem como 

meros técnicos. Uma educação também que valoriza o saber acumulado e que não tenha 

um caráter de política compensatória ou assistencialista, visto que é um direito de todos 

os cidadãos independente da idade e das condições sociais dos mesmos. 

 

OBJETIVO GERAL 

 O objetivo geral dessa pesquisa é produzir uma sequência didática sobre a 

temática do racismo, elaborada a fim de contribuir para o ensino das relações raciais na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar e compreender a concepção teórica e a ação prática dos professores 

na temática do racismo;  

 Analisar a presença ou não dessa questão nas relações sociais escolares;  

 Identificar o ensino de relações etnicorraciais numa escola EJA;  

 Relacionar o racismo ao ensino de História e analisar a questão racial no 

material didático da escola. 

 Identificar as debilidades de material didático, e suprir de alguma forma com a 

elaboração do produto educacional. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

 Por se tratar de um estudo teórico e prático, a metodologia é a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa empírica. Com a realização de um estudo teórico sobre o 

objeto de investigação, o Racismo e a delimitação racismo na Educação de Jovens e 

Adultos. Pesquisa empírica se trata de um estudo de caso sobre o racismo em uma 

escola da região Norte de Goiânia, realizada com professores e alunos.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFG em 2017, está em 

andamento e, portanto, apresenta resultados parciais. A rotina escolar e as aulas foram 

observadas, com relato escrito, sem nenhum tipo de gravação ou filmagens do ambiente 

escolar, em que possam ser expostas as imagens dos sujeitos pesquisados. Foram 

coletadas as assinaturas do TCLE e foram aplicados os questionários. Esses foram 

organizados em 12 questões cada um, com perguntas subjetivas, o dos professores 

foram divididos em dois blocos de questão, o primeiro com perguntas relacionadas à 

vida profissional e a relação do professor com a EJA, o segundo com preguntas 

referente sobre como a questão do racismo é trabalhada em sala de aula e na escola. No 

questionário dos alunos, o primeiro bloco se referiu a sua vida escolar, elencando 

perguntas sobre o tempo em que ficaram fora de sala de aula e porque escolheram a EJA 

como modalidade de ensino, e as possíveis dificuldades encontradas por eles para 

estudar e continuar estudando. O segundo bloco se refere à relação das aulas com o 

ensino das relações raciais. 
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 Os questionários aplicados tiveram o intuito de identificar a concepção e a 

experiência de racismo dos envolvidos na pesquisa, indispensáveis ao diagnóstico do 

ambiente escolar e, a partir da fundamentação teórica que encalça o presente estudo. 

Espera-se contribuir para a fundamentação do conceito de Racismo para os alunos e 

professores da Educação de Jovens e Adultos. Além de incorporar ao calendário escolar 

eventos, festivais, semanas que reflitam a questão racial, fomentar a temática racial no 

ensino de História e elaborar uma sequência didática que se adeque à temática racial e 

aos alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

 

RESULTADOS PARCIAIS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO 

EDUCACIONAL 

 

 Nas visitas à escola foi explicada a pesquisa para professores, alunos e coletada 

a assinatura dos TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Assim, 

percebeu-se maior resistência em participar da pesquisa por parte dos professores do 

que dos alunos. A maioria dos professores alegava pouco tempo para responder ao 

questionário. E na hora em que entrei, percebi que tinham alunos do sexto e sétimo ano 

juntos, por falta de professores. O documento passou muita seriedade para eles, o que os 

fez temer em participar da pesquisa, neste dia, de 20 alunos que estavam presentes na 

sala, apenas três aceitaram participar e assinaram o TCLE. Na visita seguinte, entrei na 

sala com alunos do oitavo e nono, usei outra estratégia, li o TCLE com eles e mostrei o 

questionário, o que deixou mais claro para os discentes como seria realizada a pesquisa 

e viram que as perguntas eram simples, assim conseguimos uma maior adesão dos 

estudantes à pesquisa. 

O projeto era desenvolver inicialmente uma análise sistemática dos materiais 

didáticos adotados pelo corpo docente, mas em visitas à escola, observação da rotina 

escolar, das aulas e com as respostas dos alunos nos questionários, foi constatado que 

não há o uso do material escolar. Os professores selecionam os materiais que vão 

trabalhar com os alunos de forma independente (a este material não tivemos acesso).  

  A questão de número quatro do questionário aplicado aos alunos fazia 

referência ao material didático: “As aulas e os materiais que a escola utiliza 

correspondem a sua realidade? Você consegue relacionar com o seu cotidiano ou com 

sua vivência?". Dos 24 questionários respondidos, quatro alunos responderam “não” a 

esta pergunta, quatro responderam “sim”, cinco não responderam e a maioria disse que 
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não utilizavam os livros. 

 A partir dessa constatação, surgiram novas indagações como “existe material 

didático na escola? Por que os professores não utilizam o material, por falta dele, ou por 

não se adequar com a EJA?” O primeiro questionário aplicado não consegue responder 

a essas questões, teremos ainda que fazer outras atividades para respondê-las. 

 A partir da constatação que não é utilizado o material didático na escola, faz-se 

mais importante o desenvolvimento do produto educacional, que será uma sequência 

didática, com a proposta de buscar uma maior adequação à temática racial e aos alunos 

da EJA.  Na produção desse material, será levada em consideração a necessidade dos 

professores e alunos, para isso, será elaborado em parceria com os professores da 

escola, para que, de alguma forma, se consiga suprir os déficits de recurso didático com 

essa temática. 

  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Relações etnicorraciais. Ensino 
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