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Prefácio
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Concepções e proposições político-pedagógicas para a educação básica
A educação é uma prática social constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas e se constitui em
campo de disputas que se traduzem em distintas concepções de homem, mundo e sociedade expressas na relação
com a produção e socialização do conhecimento.

A educação básica como nível de ensino, no Brasil, estrutura-se em etapas e modalidades educativas e se apresenta
marcada pela diversificação e diferenciação institucional, num cenário com predomínio de matrículas nas
instituições de educação básica públicas.

Neste contexto, tendo por eixo a gestão democrática, sinalizamos para a importância de políticas públicas de gestão,
financiamento e organização da educação direcionados à garantia de educação básica de qualidade e de valorização
dos profissionais da educação e, de igual modo, para a importância de diretrizes estabelecidas pelos sistemas de
ensino e de projetos político-pedagógicos nas instituições, bem como, para as suas dinâmicas formativas e os
processos político-pedagógicos de ensino e aprendizagem que as demarcam.

Importante ressaltar que, ao longo do processo histórico, a educação tem sido objeto de disputas de concepções e
tem sido demarcada, contudo, pela interpenetração entre esfera pública e esfera privada, em detrimento da esfera
pública. Nas últimas décadas, a discussão sobre a concepção de educação tem sido tensionada permeando
embates diversos na educação básica e na educação superior, envolvendo concepções, lócus formativo, dinâmicas
pedagógicas e curriculares, incluindo visões distintas de currículos e desvelando possibilidades formativas diversas.

Na educação básica, sobretudo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação infantil e o ensino
fundamental e a BNCC para o ensino médio (fruto da reforma desta etapa educacional e da edição de novas DCNs)
foram aprovadas em contraposição à concepção de Base Comum Nacional, construída pelo movimento dos
educadores ao longo de décadas de lutas. A BNCC, ao reduzir a formação a conteúdos e ao cumprimento de
habilidades e competências, impacta as concepções pedagógicas sinalizadas pela Constituição Federal, pela LDB,
pelo PNE e pelas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, e se contrapõe, neste contexto, à concepção crítica
dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.

Rever esse processo requer a efetiva participação de profissionais da educação e estudantes nas instituições
educativas, tendo por eixo a garantia de padrões de qualidade, ratificando a concepção de educação, definida na CF,
“visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”.

As Professoras Gene Lyra e Vanessa Santana, ao organizarem a coletânea intitulada “Ações e Reflexões
Pedagógicas: produtos educacionais para o ensino na educação básica”, no contexto da Coleção Educação básica
em pesquisa, oferecem reflexões, textos e materiais pedagógicos para a educação básica, a partir de diversos
olhares investigativos e propositivos.

Nesta direção, situo o esforço político-pedagógico e, portanto, formativo, desencadeado por professoras (es),
mestras (es) e doutoras (es) vinculados ou egressos do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica
do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (PPGEEB/Cepae/UFG).
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Sinalizo que a coletânea apresenta mais que produtos educacionais e, desse modo, traduz a busca do horizonte
político-pedagógico proposto pelo PPGEEB/Cepae/UFG de qualificação para a educação básica. Ou seja, reafirma
com esta produção coletiva o intuito do programa, que é, como descrito no site, “(...) preparar esses profissionais
para a pesquisa aplicada na escola básica, a fim de que eles possam construir sua reflexão crítica pautando-se em
sua prática profissional e, consequentemente, contribuir com ações que visem impactar o sistema educacional no
qual estão envolvidos”.

Cumprimento as organizadoras e a cada autor(a) pelo esforço coletivo desta proposição político-pedagógica,
dialógica e colaborativa abordando temáticas complexas de grande importância, ao longo dos onze capítulos, como:
a educação especial e suas interfaces com o ensino de ciências, a alfabetização e o letramento; aproximações
dialógicas entre educação física e letramento, alfabetização e formação do educando, guia de inclusão da educação
física escolar, contribuições filosóficas por meio de narrativas de mitos, cartografias identitárias e espaço escolar,
cultura e biodiversidade no cerrado, argumentação discente e concepção interacionista da linguagem, língua e
cidadania, site eletrônico como espaço de diálogos pedagógicos, geometria plana na perspectiva da educação
matemática inclusiva e o estudo de invariantes conceituais na matemática.

Os textos, com seus objetos e recortes epistemológicos e pedagógicos, convidam à busca e à avaliação de
proposições político-pedagógicas visando à melhoria da educação básica, de seus processos formativos e dos
processos de ensino e aprendizagem, daí decorrentes e, certamente, propiciam elementos para novas
problematizações e proposições político-pedagógicas.

Convido os leitores e leitor(as) a acessarem as reflexões e proposições e se engajarem no desafio de pensar e
avaliar, coletivamente, os percursos teóricos, metodológicos e pedagógicos em sua intersecção com as finalidades
da educação básica materializados, nos processos formativos, envolvendo o ensino e a aprendizagem, sem descurar
da importância dos sujeitos históricos envolvidos: estudantes e profissionais da educação.

Luiz Fernandes Dourado 
Professor Titular Emérito da Universidade Federal de Goiás



Apresentação
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A utilização de materiais pedagógicos, como instrumentos que podem contribuir para o processo de ensino e
aprendizagem nas escolas de educação básica, assim como na formação de professores, tem sido a ênfase dada
aos produtos educacionais dos mestrados profissionais da Área de Ensino da Capes/MEC. Diante de alterações
significativas na escola contemporânea, decorrentes de vários fatores originados da própria complexidade da atual
sociedade, consideramos muito bem-vinda a ideia de se construir um amplo arquivo disponibilizado para todos,
contendo ferramentas potencializadas, por pesquisas e estudos, para que professores da educação básica,
estudantes e outros profissionais da educação possam avaliar, adequar e aplicar, caso sejam pertinentes para
atingirem seus objetivos nos processos de ensino e aprendizagem.

Neste segundo Ebook da Coleção Educação básica em pesquisa, intitulado Ações e Reflexões Pedagógicas: produtos
educacionais para o ensino na educação básica, daremos continuidade aos textos e materiais pedagógicos ofertados
pelos professores mestres e doutores do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (PPGEEB/Cepae/UFG), reafirmando que a
perspectiva do Ebook não é a de ser um mero manual que deve ser adotado e copiado pelos que se interessarem por
ele e, sim, uma oportunidade de diálogo dos autores com as necessidades dos interessados para desenvolverem o
melhor processo educacional possível.

O cenário da educação no Brasil não mudou do primeiro Ebook para este, assim os textos e produtos educacionais
são resultados de trabalhos científicos apresentados nas dissertações defendidas, em nosso programa, de alunos
que são profissionais da educação básica e, mesmo com as dificuldades de falta de bolsas e de licenças para se
qualificarem, concluíram com esforços o curso de mestrado, criando materiais pedagógicos “impactantes nas salas
de aulas das escolas em que atuam, como também de outras escolas” (GONÇALVES JÚNIOR; FERREIRA; MOURA,
2019). Esta publicação deve ser vista como a possibilidade em um processo que almeja uma transformação coletiva
e colaborativa entre pessoas que sonham com a escola da utopia, própria de educadores que se permitem sonhar e
tentar.

O livro foi estruturado em onze capítulos e seus autores são ex-acadêmicos do PPGEEB, em uma escrita
compartilhada com seus ex-orientadores do Programa. A publicação se inicia com o texto Escritos sobre a educação
especial e o ensino de ciências, das autoras Juliana Caixeta Padilha e Maria Izabel Barnez Pignata, que aborda a
análise do processo de ensino e aprendizagem que envolveu estudantes com deficiência intelectual e que deu
origem, como produto educacional, ao Caderno Pedagógico denominado Coletânea – Escritos sobre a Educação
Especial e o Ensino de Ciências que objetivou a ampliação do conhecimento perpassando pela praticidade do
conjunto de textos oferecidos na área pesquisada.

As autoras Tatiane Soares dos Santos Mendes e Vanessa Helena Santana Dalla Déa, partindo da necessidade de se
pensar sobre os processos de ensino e aprendizagem de pessoas com Síndrome de Down, apresentam o texto
Alfabetização e Letramento de Estudantes com Síndrome de Down: Anteprojeto de software gamificado a partir de
percepções de professores, tendo como produto educacional o Anteprojeto de software gamificado, que pretende
contribuir para alterar a realidade na aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes em questão.
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No terceiro capítulo, Educação Física e o Letramento: aproximações dialógicas, Ludmila Siqueira Mota Viana e Sônia
Santana da Costa enfocam a importância das práticas alfabetizadoras para a formação do educando. A sequência
didática, elaborada como produto educacional, buscou demonstrar e praticar um jogo sob a perspectiva do



letramento, possibilitando outras formas de expressão e tendo o corpo como veículo para produção e comunicação
da linguagem.

Ao problematizar inclusão dos alunos com deficiência na educação básica, o autor Vicente Paulo Batista Dalla Déa
elaborou como produto educacional um sítio eletrônico denominado Guia de Inclusão na Educação Física Escolar:
uma pesquisa com professores na Escola Especial. O site, que tem o endereço eletrônico guiadeinclusao.com,
verificou conteúdos e práticas pedagógicas, nas aulas de educação física da escola especial, que favorecem a
educação inclusiva da escola regular para estudantes com deficiência. A busca foi pelo acúmulo de experiência e
conhecimento que as instituições de educação especial possuem na construção de uma educação inclusiva para
todos.

Contribuições filosóficas a partir da utilização de mitos em atividades pedagógicas é apresentado no quarto capítulo
com a autoria de Ana Maria Siqueira Silva e Evandson Paiva Ferreira. Para o produto educacional foi elaborada uma
sequência didática que partiu da experiência em sala de aula e visou ampliar as ideias e aprimorar hábitos de leitura
e escrita, no ensino básico, demonstrando a possibilidade de contribuições filosóficas por meio da narrativa de mitos
e tendo uma contribuição refletida na capacidade argumentativa dos estudantes.

Sueli Alves de Sousa e Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva trazem o texto Cartografias identitárias: estigmas e
enfrentamentos vividos no espaço escolar por alunos do Residencial Orlando de Morais – Experiências em dois
bairros. As autoras elaboraram o produto educacional por meio de uma sequência didática que vivencia uma aula de
campo, baseada em competências curriculares e que objetivou contribuir com um novo aporte teórico para as
ciências humanas.

O sétimo capítulo, História, cultura e biodiversidade no cerrado, de Ana Isabel Ribeiro e Maria Izabel Barnez Pignata,
revigora os estudos sobre o Cerrado valorizando os aspectos da sua biodiversidade, culturais e da sociedade e,
também, tendo os estudantes como partícipes protagonistas no processo de ensino e aprendizagem. A sequência
didática elaborada para o produto educacional foi baseada na dinâmica metodológica que evidencia três momentos:
a problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento.

As autoras Renata Herwig de Moraes Souza e Luzia Rodrigues da Silva realizam a Sequência didática e a construção
da argumentação discente, produto educacional baseado na concepção interacionista da linguagem e desenvolvido
para estudantes do ensino médio. O estudo reafirma a visão da linguagem como interação social e contribui com
práticas de linguagem que ampliam a capacidade linguística e discursiva dos educandos.
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O nono capítulo, Língua, cidadania e autoria na educação básica é o texto do produto educacional de Alexia Maria
Cardoso Melo e Luzia Rodrigues da Silva. É uma proposta estruturada como sequência didática, de uma disciplina
denominada ‘E agora, José?’ para estudantes do ensino médio, que teve como objetivo contribuir com o
desenvolvimento da autoria dos estudantes, levando em conta que o exercício da cidadania é “um ato responsável
passível de ser arquitetado e realizado de modo autoral mediante usos estratégicos que os sujeitos fazem da
linguagem verbal”. Outro componente deste produto educacional, criado também pelas autoras, foi um site, ou sítio
eletrônico, que busca divulgar a sequência didática, bem como ser um espaço de diálogos pedagógicos com
interessados na temática que envolve língua portuguesa e cidadania.

Ao desenvolver e investigar as estratégias de ensino de conteúdos de Geometria Plana, na perspectiva da Educação
Matemática Inclusiva, Danilo Borges Caetano e Jaqueline Araújo Civardi, apresentam o produto educacional Projeto
de ensino e aprendizagem de geometria plana para todos, que considera as práticas de ensino a origem da formação
continuada. Em um trabalho colaborativo e inclusivo foram criadas estratégias e instrumentos pedagógicos que
propiciaram uma aprendizagem criativa, autônoma e participativa aos educandos.

O estudo de invariantes conceituais na matemática, uma proposta de ação/reflexão na programação de jogos no
scratch, de Marília Rampanelli e Gene Maria Vieira Lyra-Silva, é o último capítulo deste Ebook. O produto educacional



são doze oficinas de atividades que combinam a utilização do software Scratch com materiais pedagógicos, na
criação de jogos eletrônicos e analisam os conteúdos matemáticos aplicados. As atividades foram desenvolvidas
com estudantes dos anos finais do ensino fundamental e evidenciaram diferentes possibilidades para a ação
pedagógica e para a intervenção do professor.

A análise, avaliação e utilização desses materiais pedagógicos colocados à disposição como produtos educacionais,
para profissionais da educação e outros interessados, necessitam do entendimento da proposta, que considera essa
publicação um diálogo entre professores. Tais ações e reflexões devem ser relacionadas com os objetivos que cada
profissional almeja conseguir no processo de ensino e aprendizagem planejado. Para tanto, o Ebook apresentado
busca cooperar para o desenvolvimento da área de ensino em educação básica e os textos aqui reunidos
contribuírem na atuação pedagógica dos professores nas escolas.



Coletânea: escritos sobre a educação especial e o ensino de
ciências

AUTORAS
Juliana Caixeta Padilha
Maria Izabel Barnez Pignata
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1. Contexto Geral
O presente artigo apresenta pontos importantes da pesquisa intitulada A mediação docente dos conceitos básicos da
Genética para alunos com deficiência intelectual, realizada nos anos de 2016, 2017 e 2018, que se constituiu uma
análise referente ao processo de ensino e aprendizagem envolvendo estudantes com deficiência intelectual, de uma
Unidade Escolar Regular, da Rede Estadual de Ensino de Goiás, do município de Goiânia, na área das Ciências da
Natureza, disciplina Biologia, conteúdo Genética, em virtude da relevância para a inclusão daqueles indivíduos no
sistema educacional e, por conseguinte, na sociedade.

O resultado do estudo originou como produto educacional um Caderno Pedagógico denominado Coletânea – Escritos
sobre a Educação Especial e o Ensino de Ciências, o qual apresenta temas teóricos e pedagógicos em relação ao
Ensino de Ciências/Biologia e a Educação Especial. Os textos que o compõem foram escritos por Profissionais da
Educação que atuam nas redes de ensino estadual e federal, e trabalham com as áreas em questão.

O produto educacional desenvolvido pretendeu colaborar com a modalidade da Educação Especial no que diz
respeito à formação continuada dos Profissionais da Educação por apresentar discussões alusivas ao processo de
ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual e algumas práticas pedagógicas referentes à
mediação de conceitos básicos do ensino de ciências.

Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) define
a Educação Especial como uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e modalidades de Educação e
possui como público alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados em Unidades Regulares de Ensino. Incluem-se aí alunos com deficiência intelectual.

A conceituação de escola inclusiva adotada no estudo foi a de Mantoan (2003, p. 8):

Estamos “ressignificando” o papel da escola com professores, pais,
comunidades interessadas e instalando no seu cotidiano, formas mais
solidárias e plurais de convivência. É a escola que tem que mudar, e não
os alunos, para terem direito a ela! O direito à educação é indisponível e,
por ser um direito natural, não faço acordos quando me proponho a lutar
por uma escola para todos, sem discriminações, sem ensino à parte para
os mais e para os menos privilegiados. Meu objetivo é que as escolas
sejam instituições abertas incondicionalmente a todos os alunos e,
portanto, inclusivas.



Por seu turno, a Educação Especial é entendida a partir do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n.º 9.394
(BRASIL, 1996), estabelece:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.
§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação
especial. Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais: 
III –professores com especialização adequada em nível médio ou
superior, para atendimento especializado, bem como professores do
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas
classes comuns; 
IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração
na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou
psicomotora.
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A pesquisa trabalhou com a definição de pessoa com deficiência estabelecida pela Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), art. 2º, por considerar os aspectos
biológicos e sociais da deficiência e por incluir o impedimento intelectual no texto:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.

Ressalta-se a importância do esclarecimento acerca do uso dos termos deficiência intelectual e deficiência mental,
conforme aponta Sassaki (2005, p.9-10):

[...][5] Agora, um comentário sobre os termos “deficiência mental” e
“deficiência intelectual”. A partir da década de 80, o termo utilizado tem
sido "deficiência mental". Antes disso, muitos outros termos já existiram.
E, atualmente, há uma tendência mundial (brasileira também) de se usar
"deficiência intelectual", termo com o qual concordo por duas razões. A
primeira razão tem a ver com o fenômeno propriamente dito. Ou seja, é
mais apropriado o termo "intelectual" por referir-se ao funcionamento do
intelecto especificamente e não ao funcionamento da mente como um
todo. [6] A segunda razão consiste em podermos melhor distinguir entre
"deficiência mental" e "doença mental", dois termos que têm gerado muita
confusão há décadas, principalmente na mídia. Os dois fenômenos
trazem o adjetivo "mental" e muita gente pensa que "deficiência mental" e
"doença mental" são a mesma coisa.



De acordo com Sassaki (2004), entende-se que, na deficiência intelectual, há um comprometimento cognitivo que
pode resultar em um atraso no desenvolvimento, em dificuldades para realizar atividades cotidianas, sociais e de
higiene, na aprendizagem e na interação com o meio em que se está inserido. Na maioria das vezes, a deficiência
surge mesmo antes dos dezoito anos de idade. “O novo entendimento aponta para o fato de que o déficit cognitivo
não está na mente como um todo e sim numa parte dela, o intelecto” (SASSAKI, 2007, s/p). Logo, no transtorno
mental acontecem alterações de humor e de comportamento que podem afetar a interação do indivíduo com a
sociedade, causando até mesmo variações de percepção da realidade. As mudanças ocorrem na mente do indivíduo
e suas origens são psiquiátricas, exigindo tratamento clínico com medicações.

Sassaki (2017, p. 9) conceitua as pessoas com deficiência como “aquelas que têm impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial” e as caracteriza considerando o impedimento e o tipo de deficiência:

Se uma pessoa teve impedimento no físico, ela é uma pessoa com
deficiência física.- Se uma pessoa teve impedimento na saúde mental,
ela é uma pessoa com deficiência psicossocial. - Se uma pessoa teve
impedimento no intelecto, ela é uma pessoa com deficiência intelectual. -
Se uma pessoa teve impedimento na audição, ela é uma pessoa com
deficiência auditiva. - Se uma pessoa teve impedimento na visão, ela é
uma pessoa com deficiência visual. - Se uma pessoa teve impedimento
em múltiplas áreas, ela é uma pessoa com deficiência múltipla. Nesta
afirmação da CDPD, a palavra “mental” se refere à “saúde mental” (área
psiquiátrica), cuja inserção na Convenção da ONU (2006) constitui uma
inédita contribuição liderada por inúmeras organizações não
governamentais que atendiam e ainda atendem pessoas com transtorno
mental (em fase de doença) e pessoas com deficiência psicossocial (em
fase de sequela de algum transtorno mental). (...) A palavra “intelectual” se
refere ao antigo vocábulo “mental” utilizado no termo “deficiência mental”,
já revogado ou substituído há cerca de 20 anos.
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Nesse ponto, o estudo ocupou-se de indivíduos com deficiência intelectual e foram abordadas não somente as
características de alunos do Ensino Especial em Escola Pública, mas o tipo de apoio que estes necessitam nas
Unidades 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).

Os três alunos com deficiência intelectual observados, no caso em questão, necessitavam de um apoio limitado 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 - PA. Esse profissional atua
como docente dentro das salas de aula juntamente com os professores Regentes das disciplinas e apoia todos os
estudantes da sala, especificamente, os com deficiência intelectual e transtornos globais do desenvolvimento
(GOIÁS, 2015).



A pesquisa fundamentou-se na teoria sócio-histórica de Vygotsky e seus seguidores, e na concepção de um currículo
escolar que proporcione a todos os alunos aprendizagem e desenvolvimento significativos. Foram estudados os
conceitos da teoria sócio-histórica, considerando o da mediação e do desenvolvimento humano. Discutiu-se o
currículo escolar com base em Capellini; Fonseca; Júnior; (2010); Freire (1996); Mantoan (2002, 2003) e Paganelli
(2017) e em documentos oficiais de Órgãos Federais e Estaduais. E para elucidar as conexões teóricas do ensino de
Ciências, disciplina Biologia, conteúdo Genética à teoria sócio-histórica e a um currículo planejado para atender às
necessidades e potencialidades de todos os estudantes baseou-se nas discussões de Pozo; Crespo (2009) e
Cachapuz; Praia; Jorge (2004).

Por a pesquisa desenvolver-se em uma Unidade Escolar Estadual Regular, da Rede de Ensino do Estado de Goiás,
evidenciou-se o Programa Estadual de Educação para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva – Peedi, criado em
1999, pela Secretaria de Estado da Educação. De acordo com Sassaki (2003, p. 34):

[...] aquele início foi o ponto final de um longo processo de organização da
Educação Especial como um sistema paralelo ao sistema regular de
ensino, processo esse que foi respaldado em leis e políticas públicas,
tanto federais quanto estaduais, bem como em quase 50 anos de práticas
integrativas realizadas em Goiás por iniciativas governamentais e
particulares.

Como descrito no Peedi Goiás (2004), a partir do ano de 1999, as Unidades Escolares Estaduais Regulares de Goiás
receberam, em suas salas de aulas, alunos públicos do Educação Especial, e para dar suporte e apoio pedagógico
aos Profissionais da Educação, constituiu-se uma Rede Estadual de Apoio à Inclusão - REAI, formada por
Professores(as) de apoio à inclusão - PA, Professores(as) de atendimento educacional especializado - PAEE,
Profissional administrativo de apoio de higienização, Intérprete de Libras, Instrutor de Braille e de Libras e uma
Equipe multiprofissional, composta de assistentes sociais, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos (GOIÁS,
2013).
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No tocante ao Ensino de Ciências, a maior parte dos professores(as) regentes não contou, na matriz curricular dos
cursos de graduação, com a temática Educação Inclusiva ou foi desafiada a discutir o assunto, o que resulta em um
grave problema, pois os profissionais não se sentem preparados para a mediação de conceitos básicos a alunos
com deficiência intelectual e os excluem de suas práticas pedagógicas, ainda que acreditem ser possível a
aprendizagem. Tal atitude é reconhecida nos manuais do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação
Especial (BRASIL, 2010, p. 7):

[...] alguns professores privilegiam o caminho das aprendizagens
mecânicas, quando atuam junto aos alunos que apresentam deficiência
intelectual. Em vez de apelar para situações de aprendizagem que tenham
raízes nas experiências vividas pelo aluno, atividades essas capazes de
mobilizar seu raciocínio, propõem atividades baseadas na repetição e
memória. Frequentemente, essas atividades são desprovidas de sentido
para os alunos.

A respeito do processo ensino aprendizagem dos estudantes com deficiência, Vilela-Ribeiro e Benite (2010, p. 587)
afirmam que:

Assim como em todas as outras áreas do conhecimento, o professor de
ciências (Química, Física e Biologia) deve estar preparado para lidar com
as diferenças dos alunos em sala de aula, inclusive com aqueles com



necessidades educativas especiais, e, por isso, a importância de se
discutirem as políticas educacionais de formação inicial de professores
de ciências.

Portanto, para essas autoras, a formação inicial dos(as) professores(as) regentes da área de Ciências da Natureza
deve ter como princípio de estudo a heterogeneidade de alunos em uma sala de aula, sendo necessário considerar os
diversos estilos, os ritmos e os níveis de desenvolvimento, as potencialidades e necessidades que cada um dos
estudantes com deficiência intelectual apresenta.

Bueno (1993, p. 106) reflete sobre outro aspecto da questão:

A qualificação do pessoal docente e técnico, (...), bem como o
levantamento das necessidades e a ação conjunta das diversas áreas de
atendimento (ao deficiente), devem ser sempre objeto de preocupação de
governos que se pretendem democráticos.

Ou seja, para esse autor, além da qualificação dos profissionais envolvidos na educação desses indivíduos, há de se
ter investimentos por parte dos órgãos governamentais nos aspectos financeiros e de valorização da carreira do
magistério, a fim de que as Instituições Escolares tenham possibilidades de criar ações que envolvam todos no
processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, aquelas e os governos exercerão os princípios da democracia
quando instituírem práticas pedagógicas voltadas a todos os estudantes, independentemente de terem ou não
deficiência.

Cabe aqui ressaltar que a história da educação brasileira foi sempre marcada por uma divisão, seja de classes
econômicas, culturais, sociais, raciais ou outras. No caso da Educação Especial, essa divisão se deu entre alunos
com e sem deficiência. Os estudantes sem deficiência frequentaram as Unidades Regulares de Ensino, enquanto os
alunos com algum tipo de deficiência eram recebidos pelas Escolas Especiais ou Centros Especializados.
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Destarte, as Unidades Educacionais Regulares de Ensino brasileiras, entre os anos de 1990 e 2010, matricularam
alunos com deficiência e receberam, por parte dos governos federais e estaduais, uma frágil formação continuada
referente à Educação Especial. Outras ações de investimento nessa área foram realizadas, porém as dificuldades
enfrentadas pelos professores ao receberem, em sala de aula, alunos com deficiência são justificáveis e merecem
atenção por parte dos governos no que se refere ao pouco capital financeiro ofertado a essas Unidades Escolares
Regulares de Ensino. Esse recurso financeiro deveria custear os materiais didáticos e tecnológicos, remunerar os
professores e realizar novas formações continuadas em relação à Educação Especial.

Ainda hoje, o conjunto de ações promovidas pelos governos não garantem a efetiva inclusão dos alunos com
deficiência nas Unidades Escolares Regulares de Ensino, pois são matriculados nestas, mas o processo de ensino
aprendizagem, na maioria das vezes, deixa a desejar. No caso em estudo, faltam muitas ações a serem
implementadas pelo Peedi a fim de que as Unidades Escolares Estaduais Regulares de Ensino do Estado de Goiás
ofertem, de fato, uma educação de qualidade para todos.

Quanto às dificuldades de mediação dos conceitos específicos de Ciências, principalmente de Biologia, Casagrande
(2006) afirma que essa disciplina requer dos indivíduos uma compreensão crítica e própria com a finalidade de
entenderem a importância e a aplicabilidade no mundo atual, já que estuda as interações dos seres vivos com o meio
ambiente e as estruturas funcionais. Analisa que, no entanto, essa compreensão não acontece de forma satisfatória
para que haja, de fato, uma percepção pelos alunos dos conhecimentos científicos relacionados à sociedade.

Os alunos com ou sem deficiência, de forma geral, apresentam dificuldades em relacionar os conceitos espontâneos
(VIGOTSKI, 2001) referentes aos conteúdos da disciplina de Biologia com os conceitos científicos apresentados



pelos professores regentes. Eles não fazem a conexão entre o aprendizado sistematizado e a realidade que vivem,
portanto, o conhecimento científico se torna distante, difícil e desnecessário para a vida. Cachapuz, Praia, e Jorge
(2004, p. 366) corroboram essa posição, quando afirmam que “[...] a Educação em Ciência só tem verdadeiramente
sentido educacional se estiver articulado com a questão da justificação social da Educação em Ciência”.

Em consonância com essas dificuldades estão as do estudo de Genética, ofertado, na maioria das vezes, na matriz
curricular da 3.ª série do Ensino médio. Segundo Soares et al. (2005), o conteúdo de Genética torna-se difícil para a
maioria dos alunos da 3.ª série do ensino médio por estar relacionado a avanços científicos e tecnológicos da
Biologia Molecular e, em muitas das vezes, tal conteúdo apresentado nos livros didáticos não esclarece o real
significado de seus conceitos básicos. O que acontece com frequência nas aulas de Biologia é uma repetição de
conceitos lidos, deixando ao professor a dúvida sobre se os alunos os interpretaram de forma correta.
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Dados da Política da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) revelam que o
quantitativo de alunos públicos da Educação Especial matriculados na etapa do ensino médio representa um
percentual abaixo ao de alunos que estão na etapa do ensino fundamental. Nota-se, todavia, que os estudantes com
deficiência não chegam a se matricular na etapa do ensino médio e, se forem matriculados, na maioria das vezes
abandonam os estudos sem a conclusão da última etapa da Educação Básica. Um dos motivos que levaria a esse
abandono está representado na não inclusão desses alunos no processo de ensino e aprendizagem da turma, o que
gera desinteresse por continuarem os estudos. Outro motivo seriam as reprovações na 1.ª série do ensino médio.

Para representar o fato citado, anteriormente, e de acordo com o levantamento da Gerência de Ensino Especial da
Seduce-GO, as Unidades Escolares Estaduais e os Centros de Atendimento Educacional Especializado Estaduais, no
ano de 2017, matricularam o quantitativo de 5.943 alunos com deficiência intelectual no ensino fundamental e no
ensino médio; deste quantitativo, somente 2.234 alunos possuem deficiência intelectual.

Nesse contexto, os três alunos com deficiência intelectual participantes da pesquisa em questão cursavam a 3.ª
série do ensino médio, sabiam ler e escrever, faziam cálculos matemáticos, e possuíam habilidades sociais e de
higiene, necessitando de um apoio limitado apenas para realizar algumas tarefas específicas. Esse fato chama a
atenção da maioria dos alunos com deficiência intelectual que necessitam de apoio extensivo ou generalizado não
conseguirem chegar à etapa do ensino médio, o que revela que as Unidades Escolares Regulares de Ensino
brasileiras ainda não se utilizam de um currículo flexível, aberto e que atenda às necessidades específicas dos
estudantes com deficiência intelectual.

Vale ressaltar que as temáticas Educação Especial, Deficiência Intelectual, Ensino de Ciências, Biologia e Genética
definidas para o estudo, embora contemplem um interesse pessoal das autoras, possuem importância no
aprofundamento dos conhecimentos nessas áreas, sobretudo se forem levados em consideração o número reduzido
de artigos encontrados no domínio da Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e nos trabalhos da Comissão de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes), no mês de junho do ano de 2017.

O levantamento realizado nos portais da Capes e da Scielo permitiu concluir que, na modalidade da Educação
Especial, tem-se 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. Daí a necessidade de desenvolvimento de
estudos nessas áreas.

A inquietação suscitada pela experiência pessoal das pesquisadoras e pela quase completa ausência de trabalhos
publicados definiu o problema que norteou a pesquisa: Quais são as características da mediação docente dos
conceitos básicos de Genética para os alunos com deficiência intelectual matriculados em uma Unidade Escolar
Estadual Regular de Ensino, do município de Goiânia?
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Destarte, o objetivo geral do estudo foi verificar como são mediados os conceitos básicos de Genética aos
estudantes com deficiência intelectual, de uma turma de 3.ª série do ensino médio, de uma Unidade Estadual Regular
de Ensino, do município de Goiânia, e apresentar conteúdos e estratégias de ensino na área da Educação Especial e
Ciências com a finalidade de auxiliar a formação continuada de professores(as), por meio de um Caderno
Pedagógico.

Para consecução desse objetivo, estabeleceu-se como objetivos específicos: averiguar se o professor regente de
Biologia e a professora de apoio à inclusão fazem uso de um currículo aberto, dinâmico, dialógico e flexível durante a
mediação dos conceitos básicos de Genética aos alunos com deficiência intelectual; analisar como alguns
profissionais da REAI, equipe gestora e família dos alunos com deficiência intelectual contribuem para o processo de
ensino e aprendizagem; investigar se os alunos com deficiência intelectual aprendem ou não os conceitos básicos de
Genética por meio da mediação do professor regente de Biologia e da professora de apoio à inclusão.

Em relação à metodologia da pesquisa, utilizou-se a abordagem qualitativa em forma de estudo de caso (LUDKE;
ANDRÉ, 2014), tendo como estratégias para coleta de dados: observações, aplicação de questionários e entrevistas,
e a produção de relatórios que deram suporte à construção e à organização do produto educacional. As observações
da mediação do Professor Regente de Biologia - PRB, da Professora de apoio à inclusão - PA, da atuação da REAI, da
equipe gestora e da família dos alunos com deficiência intelectual permitiram a aquisição da resposta ao problema
norteador da investigação.

2. Produto educacional
A escolha de uma coletânea de textos referentes à Educação Especial e ao Ensino de Ciências como produto
educacional contou com as experiências profissionais das autoras enquanto mediadoras do conhecimento, seja em
sala de aula e/ou na realização de formação continuada a diversos docentes. Outro ponto a ser considerado acerca
da produção de um Caderno como um material pedagógico é que, atualmente, a maioria das Secretarias Estaduais
ou Municipais trabalha com seus próprios cadernos pedagógicos, nos quais os conteúdos da matriz curricular
estabelecida pelo Ministério da Educação - MEC são adaptados à realidade de cada região. Alguns surgem com o
intuito de complementar os conteúdos que estão disponíveis nos livros didáticos e são elaborados de forma
alternativa, menos densa, servindo de apoio pedagógico aos professores regentes e aos alunos, como um novo
material de estudo. Dessa forma, a vantagem de se ter uma Coletânea de textos contendo temas da Educação
Especial e do Ensino de Ciências perpassa pela praticidade à leitura e, por conseguinte, pela ampliação do
conhecimento nas áreas em questão.

A produção da Coletânea esteve conectada com os objetivos do estudo e com os resultados obtidos, e, atualmente,
encontra-se disponível no site bdtd.ibict.br, por meio do identificador URI,

http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8436, anexada à dissertação de mestrado A Mediação Docente dos
Conceitos Básicos da Genética para alunos com Deficiência Intelectual, apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Ensino na Educação Básica, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, da Universidade Federal de
Goiás.
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Concluída a elaboração, o Caderno foi apresentado à equipe gestora e ao corpo docente da Unidade Escolar em que
ocorreu a pesquisa, na forma impressa, como um material pedagógico que favorecerá a formação continuada dos
professores quanto à mediação dos conceitos básicos do ensino de ciências aos alunos com deficiência intelectual.

A análise dessa experiência evidenciou, por um lado, a necessidade de investimento na formação continuada na área
de Ensino de Ciências/Biologia e Educação Especial, uma vez que ainda há muitas dificuldades e limites para a
aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual, e, por outro, que a mediação dos conteúdos acadêmicos
àqueles alunos é possível, por meio de um currículo que atenda às necessidades e às potencialidades de cada um.

http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8436


Assim, as contribuições da pesquisa configuraram-se em aspectos sociais e educacionais referentes à inclusão de
pessoas com deficiência na sociedade. Esses indivíduos vivenciaram períodos históricos de exclusão, segregação,
integração e inclusão e os respectivos estigmas, preconceitos e discriminações. Entretanto, a luta das pessoas com
deficiência por direitos resultou em mudanças de atitude e de mentalidade, levando à criação de uma legislação que
lhes assegura direitos de viver plenamente em sociedade.

Em termos educacionais, a Educação Especial, por ser uma modalidade que perpassa todos os níveis e modalidades
de ensino, evoluiu no aspecto de assegurar matrícula e permanência de alunos com deficiência, na Rede Regular de
Ensino, dando-lhes mais independência e autonomia. Entretanto, as práticas pedagógicas da maioria dos
profissionais que trabalha com estudantes com deficiência não possuem os fundamentos filosóficos e legais da
Educação Especial. Esses profissionais agem ora de forma espontânea, fundamentados em um assistencialismo
educacional, ora em uma forma dissimulada de exclusão em relação aos alunos com deficiência presentes nas salas
de aula.

Com relação à mediação docente de conceitos básicos do conteúdo Genética aos estudantes com deficiência
intelectual, verificou-se um problema que se caracteriza na distância considerável entre o ensino de Biologia,
conteúdo Genética, e a realidade vivenciada pelos alunos no cotidiano. Podem ser citados como alguns dos fatores
causadores deste a falta de formação continuada dos professores com estudos mais aprofundados sobre a
Educação Especial, a excessiva carga horária de trabalho dos professores que possuem alunos com deficiência
intelectual em suas salas de aula, a má remuneração dos profissionais da educação e a utilização do livro didático
como único material pedagógico para a mediação dos conceitos genéticos abstratos.

Percebeu-se que a mediação docente realizada de forma contextualizada, que atua na zona de desenvolvimento
proximal e considera o nível de desenvolvimento real dos alunos com deficiência intelectual, na maioria das vezes, é
realizada pelos professores de apoio à inclusão e não, pelo professor regente. No caso da pesquisa em questão, os
professores regentes de Biologia deveriam mediar os conceitos básicos de Genética utilizando diversos materiais
pedagógicos e recursos tecnológicos que os auxiliariam no processo de ensino e aprendizagem de todos os alunos,
inclusive dos com deficiência intelectual.
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Ainda, notaram-se avanços significativos no ensino da disciplina Biologia no que se refere à concepção empirista da
Ciência, mas ainda é necessário que o corpo docente amplie os conhecimentos referentes a esta, a fim de que os
alunos possam compreendê-la e, a partir dela, sentirem-se mais críticos e atuantes nas decisões a serem tomadas
dentro e fora do ambiente escolar.

As estratégias metodológicas utilizadas na investigação permitiram verificar a existência de muitas contradições e
dificuldades vivenciadas pela equipe gestora e corpo docente da Unidade Escolar Estadual pesquisada em relação ao
processo de ensino aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual.

Além da necessidade de os/as professores (as) trabalharem com um currículo aberto, dinâmico, flexível e dialógico e
de fazerem uma mediação contextualizada à realidade dos estudantes, seriam necessários investimentos em
formação continuada, tanto pessoais, como dos órgãos governamentais responsáveis pelo ensino público e suporte
pedagógico para que os/as professores (as) pudessem mediar a aprendizagem dos alunos com deficiência
intelectual utilizando práticas pedagógicas que promovessem, de fato, aprendizagem e desenvolvimento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização da pesquisa contribuiu de forma significativa para a formação profissional das autoras, enquanto
professoras da Rede Estadual de Ensino de Goiás e da Universidade Federal de Goiás, pois os referenciais teóricos
abordados instigaram-nas a ir além dos escritos. Ampliaram-se os conhecimentos referentes ao assunto, os quais
possibilitarão mudanças nas práticas pedagógicas desenvolvidas nas áreas em questão. Além disso, a reflexão



acerca da história das pessoas com deficiência, com destaque a das pessoas com deficiência intelectual, das
legislações internacional, nacional e estadual para a deficiência e da inclusão das pessoas com deficiência na
sociedade permitiu novos olhares ao que é ser uma pessoa com limites e potencialidades. O conhecimento mais
aprofundado da teoria sócio-histórica de Vygotsky ampliou a visão das pesquisadoras quanto aos aspectos sociais e
históricos construídos pelo homem e quanto à mediação de conceitos realizada por meio da linguagem, do meio e
dos outros seres, que pode resultar em aprendizagem e desenvolvimento.

Espera-se que o estudo, as discussões e reflexões propiciadas pela leitura dos textos que compõem a Coletânea:
Escritos sobre a Educação Especial e o Ensino de Ciências possam contribuir para novas investigações nas áreas de
Educação Especial, Deficiência Intelectual, Ensino de Ciências, disciplina Biologia e do conteúdo Genética, pois uma
mediação docente e um currículo escolar fundamentados na teoria sócio-histórica auxiliam os alunos com
deficiência intelectual a se tornarem responsáveis pelas próprias ações e os fortalecem a tomar posicionamentos
diante dos desafios da vida.
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1. Introdução
Este estudo parte da necessidade de se pensar sobre os processos de ensino e aprendizagem de pessoas com
síndrome de Down (SD), principalmente no que se refere à alfabetização e letramento desses estudantes nas escolas
regulares, uma vez que é nítida a exclusão a esses processos aos quais eles têm sido submetidos. Muitos
professores a até mesmo a própria escola têm se omitido da responsabilidade para com o ensino e aprendizagem
desses estudantes, principalmente por se sentirem despreparados para essa tarefa, bem como por falta de recursos
(PLETSH; GLAT, 2012). Com isso uma esmagadora maioria deles têm concluído sua passagem pela escola sem
sequer serem alfabetizados.

Sobre a apropriação da língua escrita, Bozza (2005 p. 249) reforça que “[...] ensinar a ler e a escrever significa
promover a inserção social”, logo, significa diminuir a exclusão a que milhares de homens e mulheres estão sujeitos
por não serem letrados. Ao olhar para a realidade das pessoas com síndrome de Down dentro das escolas regulares
é comum vermos dentro das salas de aulas alunos com SD fazendo atividades sem orientação pedagógica, enquanto
os demais alunos estão sendo alfabetizados. Para Mantoan (2003), tais práticas contradizem uma educação
inclusiva, pois discriminam os alunos por suas diferenças, caracterizando-os entre capazes e não capazes e
legitimam a exclusão deles no interior da escola.

As pessoas com síndrome de Down possuem algumas características intrínsecas, especificidades, que implicam
diretamente na aprendizagem da língua escrita. Uma delas se trata da deficiência intelectual que, embora se trate de
um déficit cognitivo, não impede que esse sujeito aprenda e se desenvolva no seu tempo e ritmo, como qualquer
outra criança sem a deficiência é capaz (DALLA DÉA; DUARTE, 2009; KOZMA, 2007).

Outra especificidade da pessoa com SD que interfere diretamente na aquisição da leitura e escrita se trata dos
comprometimentos no desenvolvimento da linguagem oral, ocasionados por fatores neurológicos (déficit cognitivo)
e anatômicos (hipotonia orofacial). É importante destacar que, apesar de comprometer, o déficit na fala também não
impede que a pessoa com SD seja alfabetizada (SAAD, 2003; SILVA, 2010; LIMA; DELGADO; CAVALCANTE, 2017).

Muitas pessoas acreditam que devido a essas especificidades alunos com SD não podem aprender, o que, segundo
Dalla Déa e Duarte (2009), não é verdade. De acordo com os autores, crianças com a síndrome de Down têm
limitações em seu desenvolvimento físico e intelectual, porém com mediações e intervenções oferecidas desde o seu
nascimento elas podem sim aprender, ainda que demande um tempo maior para que essa aprendizagem ocorra. Nas
palavras dos autores:

Hoje é comum encontrar pessoas com síndrome de Down alfabetizadas,
que lêem com facilidade. A criança Down tem todas as condições para
aprender a se cuidar, a se deslocar sozinho pelas ruas e a exercer um



cargo profissional com eficiência. Inclusive, muitas vezes, é capaz de
fazer suas próprias escolhas e julgamentos. (DALLA DÉA; DUARTE, 2009
p. 33).
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Com dificuldades para lidarem com essas especificidades, a escola regular e muitos professores, por falta de
conhecimento sobre a síndrome, ou até mesmo por falta de empatia para com esses estudantes, têm se omitido da
responsabilidade de mediar a apropriação de conhecimentos por parte desses alunos, sob o pretexto principalmente
da deficiência intelectual, desacreditando de sua capacidade de aprender. Isso tem contribuído para uma exclusão
deles dos processos de alfabetização e letramento.

Mediante essa realidade, as mediações a eles se pautam muitas vezes somente na socialização. É inegável que a
socialização é uma competência muito significativa aos estudantes com SD, como é para qualquer pessoa, mas
limitar o aprendizado somente a essa habilidade é negar a capacidade, a cidadania e a inclusão deles.

A verdade é que grande parte deles está indo à escola, passando da educação infantil ao ensino fundamental, e
concluindo o ensino médio através da terminalidade específica sem que a escola lhe ofereça práticas relacionadas à
apropriação da leitura e escrita, e isso não poderia ser negado a nenhum de seus alunos, se o que se pretende é a
inclusão.

Sensibilizados com essa realidade, à qual estudantes com SD têm sido submetidos diariamente, realizamos uma
pesquisa que teve como resultado o pré-projeto de recurso tecnológico pedagógico que seja significativo, lúdico e
atrativo para esse fim, com base nas especificidades e necessidades que envolvem essa demanda, por meio da
análise dos processos de alfabetização e letramento desses estudantes a partir de software educativo.

Oferecemos uma proposta com base tecnológica, pois sabemos da relevância que esse recurso oferece aos
processos de ensino e aprendizagem, que, aliados à gamificação, podem potencializar ainda mais esse processo, o
que pode favorecer uma aprendizagem significativa.

Para que tal proposta corresponda de alguma forma às demandas e especificidades das pessoas com síndrome de
Down, buscamos, a partir da pesquisa de campo, realizada durante o mestrado, desenvolvida em um curso de
formação docente denominado “Cultura Digidown”, analisar a percepção de 40 professores da rede regular de ensino
em formação, sobre a vivência de quatro estudantes com Down, em um processo de alfabetização e letramento por
meio do uso de um software educativo. Com isso analisamos quais indicações nos poderiam ser dadas a partir
dessa vivência com o software para se pensar a alfabetização e letramento desses estudantes em uma nova
proposta pedagógica, contemplada em um anteprojeto de software gamificado.

Assim, este capítulo tem como objetivo apresentar esse produto, ou seja, um anteprojeto de software gamificado
para alfabetização e letramento de estudantes com síndrome de Down, que foi criado a partir das percepções dos
professores sobre o uso do software por eles.

2. Pesquisa que deu origem ao anteprojeto
Este anteprojeto de software gamificado para alfabetização e letramento de estudantes com síndrome de Down é
fruto do estudo realizado na dissertação intitulada “Alfabetização e letramento de estudantes com síndrome de
Down: indicações a partir das percepções de professores sobre uma vivência em uso do software alfabetização
fônica computadorizada”, do programa de mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica, do Centro de
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae), da Universidade Federal de Goiás (UFG).
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A respectiva pesquisa e a coleta de dados se deram no curso de formação continuada Cultura Digidown: interfaces
digitais para a leitura e escrita de estudantes com síndrome de Down. A versão do curso “Cultura Digidown”, que
corresponde a esta pesquisa, se iniciou no dia 16 de março de 2017 e finalizou no dia 29 de junho do mesmo ano, e
acontecia no Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação, Tecnologia e Inclusão (LABIN-FE), da faculdade de
educação da UFG, todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas.

Foram realizados 15 encontros, totalizando uma carga horária de 60 horas, sendo 30 horas constituídas no lócus do
curso e as outras 30 destinadas ao planejamento das aulas, relatórios, estudos e pesquisas dos professores
participantes. A programação do curso, assim como os textos utilizados e fotos dos encontros podem ser

verificados no site http://culturadigidown.blogspot.com/.

O curso é uma parceria entre o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Goiás (UFG) e o LABIN-FE, tem
como objetivo promover a formação continuada de professores das redes públicas (municipais e estaduais) e da
rede privada, criando condições para que esses profissionais possam refletir e atuar na inclusão dos alunos com
Síndrome de Down, bem como pensar o uso das tecnologias como apoio a esta inclusão.

A ação Cultura Digidown foi organizada a partir de duas frentes de trabalho: o curso “O professor que acolhe as
diferenças”, destinado a 40 professores da rede pública municipal e estadual (dentre estes, há também estudantes
de graduação em pedagogia) e as “oficinas de leitura e escrita”, destinadas a 20 estudantes com síndrome de Down
não alfabetizados ou em processo de alfabetização, que foram recebidos no Digidown entre os dias 20 de abril a 1º
de junho de 2017.

O curso foi organizado em três momentos: um primeiro destinado à discussão de temáticas referentes à inclusão da
pessoa com Síndrome de Down e ao conhecimento do software Alfabetização Fônica Computadorizada, que seria
vivenciado com os estudantes com SD durante as oficinas de leitura e escrita. Um segundo momento foi destinado
às vivências das atividades preparadas pelo grupo e ao uso do software, ambos acontecidos nas oficinas com os
estudantes. O terceiro momento foi constituído de produção e apresentação de relato sobre o vivido nas oficinas
pelos professores, avaliando o alcance e limite das atividades elaboradas. O encerramento do curso se deu com o
grupo focal, com intuito de verificar as percepções dos professores em relação ao uso do software.

Durante as oficinas os professores planejavam aulas a partir das bases teóricas proporcionadas pelo curso, e
vivenciavam as aulas com estudantes com SD na ação “Cultura Digidown”. Os professores tinham autonomia para
planejarem suas vivências com os estudantes, porém deveriam ser considerados no planejamento ao menos de 15 a
20 minutos de experiência com o software. O restante da vivência com os estudantes nas oficinas era planejado a
critério dos professores, com conteúdos e metodologias trabalhadas de acordo com suas observações sobre o nível
de alfabetização dos estudantes.

20

As atividades em que não utilizavam o software na maioria das vezes tinham relação com a atividade do software
que os professores iriam trabalhar naquele dia, como se fosse uma introdução, a fim de que os estudantes
assimilassem melhor o conteúdo proposto. Para as oficinas de leitura e escrita, os professores e estudantes foram
organizados em grupos. Cada grupo era composto por cinco a seis professores e dois a três estudantes com Down.

Após todo esse processo os professores participaram de um grupo focal no qual avaliaram as atividades realizadas
com os estudantes com síndrome de Down por meio do software Alfafon, proporcionando informações sobre quais
aspectos achavam positivos e o que achavam que deveria ser modificado no software para atingir o objetivo de
alfabetização e letramento.

3. O produto

http://culturadigidown.blogspot.com/


Nesse anteprojeto sintetizamos as informações levantadas com a pesquisa sobre: perfil do usuário, o contexto.
Traçamos também as indicações para se pensar o sistema de um software para alfabetização e letramento de
estudantes com SD. A partir dos dados da pesquisa, elaboramos uma proposta pedagógica de alfabetização e
letramento (tarefa) pensada a partir da compreensão apontada na pesquisa sobre as especificidades desse público.

Entre os apontamentos que os professores pesquisados deram para a criação do anteprojeto de software estão
especificidades sobre: áudio, interface, gameficação, opções de interação usuário-software e sobre a tarefa.

As indicações que obtivemos em relação ao áudio apontam a dificuldade de ter acesso às instruções escritas por
meio desse recurso. Alguns fatores externos, como barulho do ambiente, podem dificultar tanto para os estudantes
quanto para os professores ouvirem os comandos da atividade. Assim, como os próprios professores apontam, a
instrução escrita na tela seria uma boa alternativa para esta questão, uma vez que seria um recurso a mais para se
ter acesso aos comandos da atividade.

O primeiro ponto que destacamos em relação à interface, de acordo com os resultados da pesquisa, é que ela
precisa ser pensada a partir da faixa etária dos usuários, para que não seja infantilizada e com isso desinteressante.
Por esse motivo especificamos uma faixa etária.

As cores utilizadas e os cenários devem ser também pensados de acordo com essa faixa etária. Cenários atrativos e
novos a cada atividade se mostraram ser uma boa opção para a interface. As figuras e imagens nela apresentada
devem ser de fácil compreensão, para não afetar o desenvolvimento do estudante e a mediação pedagógica do
professor.

Como última questão apontada em relação à interface, destacamos que a “poluição” da tela, com um excesso de
palavras, durante as atividades, é algo que deve ser evitado, pois, de imediato, conforme os professores, causa
desinteresse nos alunos, além de dificultar a visibilidade das palavras. Destacamos, neste caso, a dificuldade de
visão que grande parte desse público apresenta e que precisa ser considerada. O ideal seria então trabalhar com um
texto mais curto, em que as letras e palavras ficassem em um tamanho maior que o convencional, de modo a
facilitar a visibilidade dos estudantes e com isso motivá-los a realizar a atividade.
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Os resultados da pesquisa destacam que a ausência da gamificação é sentida tanto pelos professores, quanto pelos
estudantes. E com base no referencial teórico desta pesquisa, podemos perceber o potencial que esse recurso pode
agregar aos processos educativos. Nesse sentido destacamos que se utilizar desse recurso, de elementos de jogos,
pode motivar, engajar os estudantes, tornando o modo de se apropriar da língua escrita um processo lúdico e
prazeroso. Logo, nosso anteprojeto contempla esse recurso.

Opções que permitem a interação entre usuário e software, ainda que básicas, se mostraram muito importantes para
uma experiência eficaz dos usuários durante a realização das atividades. Destacam-se entre estas opções: repetir
instruções e atividade, voltar, maximizar tela e armazenamento de dados. Este último recurso foi muito apontado
pelos professores como sendo muito importante para acompanhar o desenvolvimento do estudante durante sua
vivência com o software. Por meio dele seria possível verificar as atividades já realizadas, o desenvolvimento desse
estudante durante essa atividade, bem como nas demais.

Em relação à proposta pedagógica (atividades) que compõe um software para alfabetização e letramento com
síndrome de Down, obtivemos, de acordo com as indicações da pesquisa, que é preciso o cuidado para que estas
não sejam dedutivas. Diante disso, modificar as palavras, figuras, em uma repetição da atividade pelo estudante, é
importante para que ele não decore o lugar desses elementos e com isso responda à questão por dedução e não por
aprendizado.

De igual modo é preciso o cuidado para que essas atividades não sejam cansativas e desinteressantes. Nesse caso,
percebemos que recursos como a gamificação e interface implicam diretamente nesses aspectos.



De acordo com o perfil do nosso usuário, destacamos que atividades que desenvolvem as questões fonéticas e
atividades que sejam pensadas considerando o déficit cognitivo, se fazem muito importantes na elaboração da
tarefa. Logo, atividades que trabalhem assimilações fonéticas, como a consciência fonológica, podem ser
significativas nesse processo. Outra atividade para esse fim que entendemos ser significativa é a de escuta, pois, ao
se ouvir falando, o estudante com Down poderá levantar hipóteses e fazer relações e discriminações fonéticas. Com
isso avançar nos aspectos da linguagem oral, uma vez que ela parte da elaboração de um pensamento.

Em relação ao déficit cognitivo, destacamos que as atividades devem ser pensadas de forma a contemplar essa
especificidade. Assim, devem ser de fácil compreensão, claras, objetivas e que levem em consideração a dificuldade
desses estudantes com o pensamento abstrato e concentração. Logo, precisam visar ao desenvolvimento dessas
funções superiores, trabalhando em um nível potencial, mas flexibilizadas, para não se tornarem difíceis demais a
esse público. Destacamos que atividades que sejam contextualizadas, que façam sentido para o estudante, se fazem
muito significativas para esse fim.
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Em relação à proposta pedagógica que norteará o desenvolvimento das atividades que compõem a tarefa do
anteprojeto, fazemos as seguintes ponderações: de acordo com os resultados da pesquisa, se faz mais significativo
nos processos de alfabetização e letramento que essas atividades partam de unidades de maior significado da
língua, os textos, pois isso traz mais sentido ao estudante. Além do mais, podemos trabalhar nessa perspectiva os
usos sociais da leitura escrita, o letramento, para que tenhamos uma proposta que, além de formar sujeitos que
codificam e decodificam, compreendam a língua escrita em seus diversos contextos e usos.

Com base nisso, nossa proposta de alfabetização é trabalhada concomitantemente com o letramento. Destacamos
também o desenvolvimento da consciência fonológica, que, além de ser um requisito muito importante para
compreender os princípios alfabéticos, ainda pode contribuir no desenvolvimento da linguagem oral dos sujeitos com
Down.

4. Considerações finais
A pesquisa realizada para formulação do anteprojeto se fez muito importante para o desenvolvimento desta proposta
de alfabetização e letramento de estudantes com SD, pois nos permitiu perceber as necessidades e especificidades
desses sujeitos em seus processos de leitura e escrita, percebidas em sua vivência em uso de um software de
alfabetização. Assim, nosso anteprojeto não parte somente do que a teoria diz sobre a alfabetização e o letramento
de estudantes com síndrome de Down por meio de softwares educativos, mas do que esses sujeitos e os
professores que vivenciaram esse processo nos dizem sobre a alfabetização e letramento desses estudantes, sobre
suas necessidades e especificidades.

Para acessar esse produto pode-se utilizar o link http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/564564 .

Finalizamos nosso trabalho, destacando que, não obstante este anteprojeto de software ter sido pensado e
desenvolvido a partir de um público específico, ele também poderá ser utilizado por crianças, jovens e adultos em
fase de alfabetização, com desenvolvimento típico ou com algum outro tipo de deficiência, as possibilidades são
muitas.

Embora contemple algumas especificidades e necessidades desse público, nosso produto contém uma proposta
pedagógica muito significativa de alfabetização e letramento, que pode contribuir com o desenvolvimento durante
esses processos de muitos sujeitos, não somente os com SD. Sem falar que encontramos nas escolas regulares
muitos estudantes que apresentam dificuldades na apropriação da língua, por inúmeros fatores, socioculturais,
econômicos, cognitivos, de linguagem, psicológicos... Diante dessa realidade, com certeza nossa proposta poderá se
estender a um público para além dos com SD.

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/564564


Como diz Mantoan (2003), a inclusão é boa para todos os sujeitos da escola, pois nos leva a pensar novas formas de
ensinar e aprender, novos recursos, que melhoram a qualidade de ensino não só para as pessoas com deficiência,
mas para todos os alunos. Muitas pessoas sem deficiência conseguem se sobressair e aprender mesmo com as
deficiências do sistema regular de ensino, já os estudantes com algum tipo de deficiência, em sua grande maioria,
não, principalmente os com SD, e por isso muitos se encontram à margem do ensino e aprendizado.
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Com nosso produto, e a concretização dele em um software, pretendemos contribuir de alguma forma para mudança
dessa realidade. Por isso se trata de um software desenvolvido a partir das especificidades de um público, pois
esses fatores interferem diretamente na aprendizagem e desenvolvimento desses sujeitos, principalmente quando se
trata de alfabetização e letramento.
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1. Apresentação
A sequência didática apresentada neste capítulo é parte da pesquisa de mestrado intitulada “Educação Física e
letramento na Rede Municipal de Ensino de Goiânia: aproximações dialógicas”, defendida no Programa de Pesquisa e
Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à
Educação da Universidade Federal de Goiás (PPGEEB/Cepae/UFG) em abril de 2017.

O surgimento da palavra letramento na atualidade ocorre como uma ressignificação à concepção de alfabetização
como política cultural. Trata-se de uma expressão já utilizada por Paulo Freire (2015) que se refere ao ato de ler e
escrever como forma de transformar o mundo. Nessa perspectiva, compreendemos que a alfabetização deve ser
encarada como a relação entre os educandos e o mundo, mediada pela prática transformadora que tem seu lugar na
escola (FREIRE; MACEDO, 2015).

Nesse sentido, partindo da concepção sobre a cultura corporal que envolve o homem como uma totalidade, a
Educação Física, como área do conhecimento teorizado na escola, tem a possibilidade de levar o aluno a ampliar seu
campo de experiências, a incentivá-lo na conquista da autonomia, levando-o a desenvolver a consciência crítica e a
vivenciar o sentido da responsabilidade social.

Desse modo, compreendendo a importância das práticas alfabetizadoras para a formação do educando relacionadas
ao desenvolvimento da capacidade de compreensão dos signos alfabéticos e de seus sentidos nas interações
sociais, advogamos que a Educação Física não pode estar limitada a somente desenvolver habilidades motoras, pois
tal perspectiva desconsidera fatores como a inserção cultural e a forma como o corpo/sujeito se relaciona com essa
cultura.

Nossa pesquisa foi ambientada em dois campos: um ampliado, que investigou os discursos das professoras-sujeitos
de Educação Física e pedagogas, quanto à alfabetização e letramento da Rede Municipal de Ensino (RME) de
Goiânia; e outro específico, que buscou conhecer a realidade de uma escola da RME e onde construímos uma
proposta de intervenção de prática pedagógica da Educação Física com vistas ao letramento, subsidiada pela
pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 2008).

Observamos, a partir da pesquisa que realizamos nas escolas da Secretaria Municipal de Educação – SME de
Goiânia, que nas séries iniciais a vinculação da educação física com a alfabetização ainda é restrita ao seu aspecto
psicomotor, de aquisição da lateralidade e coordenação motora fina ou resumida a atividades recreativas, que tiram
o aluno da sala de aula para vivenciarem a infância através das brincadeiras no pátio ou na quadra. Além disso, a
experiência com a linguagem escrita na escola está resumida ao uso do sistema grafofônico de codificação e
decodificação de signos, desprivilegiando outras linguagens apreendidas e vivenciadas pela criança ao longo de sua
inserção no universo letrado.
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Elegemos uma escola da Rede Municipal de Ensino de Goiânia – RME para desenvolver e aplicar a nossa proposta
didática com o objetivo de conhecer a realidade, apreender e analisar as concepções de letramento, na forma como
elas se materializam no cotidiano escolar por meio de práticas educativas dirigidas aos alunos da turma A (1º ano do
ensino fundamental), investigando em um lócus delimitado como o professor de Educação Física e o professor
pedagogo trabalham interdisciplinarmente os processos de leitura e escrita.

Optamos por desenvolver sequência didática tendo como subsídio o método materialista dialético, utilizando como
referencial teórico os estudos de Marx (1998), e como aporte teórico para a elaboração do produto educacional e da
sequência didática nos embasamos na pedagogia histórico-crítica de Saviani (2006, 2008), nos conceitos de Zona de
Desenvolvimento de Vygotsky (1991, 2009, 2014), na perspectiva crítico-superadora da Educação Física do Coletivo
de Autores (2012) e no modelo de sequenciador de aulas de Palafox (2004).

Nossa proposta configura-se como uma tentativa de promover um trabalho interdisciplinar do professor de
Educação Física e o pedagogo no processo de letramento, além de desenvolver possibilidades de práticas
pedagógicas em Educação Física na sua relação com a leitura e a escrita no que diz respeito à resolução de
soluções e obstáculos encontrados na relação entre esses saberes, de modo que possa servir de referencial teórico
para o trabalho com o letramento entre essas áreas do conhecimento, seja na escola, seja em outros ambientes em
que se tenha como objetivo a educação.

2. Proposta de intervenção: letramento em educação física
A sequência didática que apresentaremos foi desenvolvida em seis aulas (totalizando três dias, sendo um dia por
semana), cujo objetivo era que os alunos conhecessem e praticassem o jogo queimada sob a perspectiva do
letramento. A atividade foi desenvolvida com crianças do primeiro ciclo, que vai da pré-escola até o 3ª ano do ensino
fundamental. Segundo o Coletivo de Autores (2012, p. 36), este “é o ciclo de organização da identidade dos dados da
realidade”, e cabe à escola “organizar a identificação destes dados constatados e descritos pelo aluno para que ele
possa formar sistemas, encontrar relações entre as coisas, identificando semelhanças e as diferenças”.

Assim, nosso ponto de partida, a prática social baseada no nível de desenvolvimento atual dos educandos, foi o jogo.
O jogo, além de ser um conteúdo tratado pela Educação Física, também desperta o interesse dos alunos, pelo seu
aspecto de diversão, alegria, envolvimento e é um conhecimento que as crianças já têm.

Para contextualizar o conteúdo jogo, proporcionamos a sensibilização e o diálogo sobre a temática através da
literatura e da contação de histórias, que o Coletivo de Autores (2012, p. 36) denomina de “experiência sensível”, para
relacionar o conhecimento jogo, promovendo a associação deste com que o aluno já conhece e, a partir disto,
ampliar e produzir neles necessidades de nível superior.
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O critério de definição do conteúdo jogo, vivenciado através do jogo de queimada a partir da leitura de um livro
literário, foi baseado nos conceitos de ação e atividade definidos por Leontiev (2014). Assim, consideramos o
conteúdo do jogo não somente enquanto atividade recreativa, mas demos a ele um tratamento metodológico
fundamentado na sua historicização enquanto construído socialmente, a partir de uma interpretação crítica da
realidade (COLETIVO DE AUTORES, 2012).

Portanto, a leitura de uma história do gênero textual fábula, que gera nas crianças o aspecto da imaginação e do
protagonismo, e a partir dela vivenciar o jogo de queimada como os personagens da história, esta proposta de
intervenção é carregada de sentido para a criança, não se torna um jogar pelo jogar, mas torna-se atividade, porque,
ao ser executada, seu objetivo aparece para o sujeito e tem relação com o motivo da atividade da qual ele faz parte.



2.1 Aulas 1 e 2 – Leitura do livro Deu queimada no cerrado – Diane
Valdez
Para leitura coletiva do livro, preparamos o scanner das imagens ilustrativas do livro em um arquivo .pptx e
projetamos as imagens em uma TV na sala de aula. Desta forma, os alunos puderam assistir às ilustrações do livro
enquanto ouviam a história.

Apresentamos o livro Deu queimada no cerrado e seus personagens. Perguntamos aos alunos o que eles entenderam
sobre o título. Será que o livro falará sobre o quê? O que poderia ser uma queimada? E cerrado, o que era?
Realizamos esta ambientação sobre o bioma cerrado para explicar e situar a criança em que lugar se passava a
história, antes mesmo de iniciarmos sua contação. Nosso objetivo não era o trato com o bioma, mas antecipar
sentidos e ativar os conhecimentos prévios relativos aos textos a serem lidos pela professora e levar os alunos a
refletirem sobre o título do livro “queimada no cerrado”.

Após a leitura iniciaram-se as reflexões sobre o que acharam da história, se gostaram, quais eram os personagens e
o que eles faziam. Resgatamos os conhecimentos prévios dos alunos sobre o significado da palavra queimada,
como fogo ou como do jogo. Questionamos também se as crianças conheciam o jogo que foi relatado na história e
se sabiam jogar. Na oralidade, as crianças narravam como se joga queimada e logo perguntaram se eles iriam jogar
como os bichos.

Nas discussões sobre os problemas que os animais enfrentaram para organizar as equipes de queimada, que pelo
gênero textual fábula se refere à moral da história, surgiram pontos importantes, como o time dos “bons e dos ruins”.
Neste momento, as crianças apontavam os dedos entre si e montavam o time daqueles que consideravam mais
habilidosos. A este fato, discutimos que todos são bons e ruins em várias situações e é importante termos várias
habilidades dentro da equipe.
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Questionamos sobre a divisão dos times entre meninos e meninas, porém as crianças não fizeram nenhum
comentário sobre a questão de gênero, apesar de observar nas aulas que eles vivenciam a divisão por gêneros no
momento da fila e da organização nas aulas. Como não obtivemos uma resposta das crianças, comentamos com
elas sobre essa separação de gênero e que todas as pessoas devem ser respeitadas e valorizadas, sendo meninos
ou meninas. Este momento foi de grande importância, pois as discussões e diálogos problematizados com os alunos
nos permitiram apreender as questões a serem resolvidas naquela turma.

Na sequência, entregamos para os alunos uma folha com cabeçalho padronizado pela escola. Com a intenção de
avaliar a compreensão de leitura da história ouvida representada através de desenho, solicitamos que cada aluno
desenhasse sobre do que se tratava a história que eles acabaram de ouvir e o que entenderam sobre ela.

Escolhemos dois desenhos representados pelas crianças que remetessem ao jogo e à história, como podemos ver
nas imagens abaixo:

Imagem 1. Desenho sobre o livro Deu queimada no cerrado. Neste desenho a criança
representou os personagens da história do livro: a sucuri, a capivara, a ema, a cutia e os
periquitos no galho da árvore. A ema está com a bola nas “mãos” representando os
animais durante o jogo. Fonte: Dados da pesquisa.





Imagem 2. Desenho sobre o livro Deu queimada no cerrado. Neste desenho a criança
fez a representação de um campo, um local de jogo definido que se assemelha a um
campo de futebol. No meio do campo, os animais-personagens da história e a
definição das equipes do jogo queimada. Fonte: Dados da pesquisa.



Para praticar o jogo é necessário também ter domínio e habilidades motoras que visam permitir uma melhor
compreensão dos limites e possibilidades corporais de movimento. O caráter da técnica ou do desenvolvimento da
aprendizagem motora permite que a criança, uma vez que já domina certos tipos de movimentos corporais, possa ter
condições de criação e diversificação de movimentos corporais no futuro.



Assim, caminhamos para o terceiro momento da aula, quando questionamos de que material precisaríamos para
poder jogar a queimada. Todos os alunos responderam ‘bola’. Com o objetivo de construir e reconhecer as
propriedades dos materiais/ objetos para jogar, explicamos que para jogar precisaríamos fazer uma bola.
Distribuímos folhas de jornal e meia-calça para cada criança e passo a passo, cada aluno produziu sua própria bola
de meia. Dando sequência à aula, as crianças experimentaram o objeto construído, com seu tamanho, peso e forma.
Vivenciaram também várias possibilidades corporais utilizando a bola, como: circundar a bola pelas partes do corpo,
lançar e pegar a bola com diferentes graus de dificuldade, arremessos e pegadas com e sem auxílio de um colega.

28

2.2 Aulas 3 e 4 – O jogo de queimada
Retomamos questões discutidas na aula anterior: sobre qual livro lemos, sobre o que ele tratava, o que fizemos na
aula. Após esta conversa inicial, no pátio da escola, as crianças experimentaram novamente possibilidades de
movimentos com a bola de meia que eles construíram. Nossa intenção era retomar as experiências anteriores e
apresentar um maior grau de dificuldade nos movimentos com a bola de meia. Os alunos vivenciaram outras
possibilidades corporais utilizando a bola, como: lançar e pegar a bola com diferentes graus de dificuldade,
arremessos e pegadas com e sem auxílio de um colega e arremessos no alvo.

Na sequência, questionei as crianças sobre como os personagens do livro se organizaram para escolher o time de
queimada. Eles relembraram os conflitos descritos no livro para a organização das equipes, como a escolha pelos
mais habilidosos, separação entre meninos e meninas. Após este diálogo com as crianças, questionei também sobre
como é que se jogava queimada. Na oralidade, elas explicaram o jogo de queimada que já praticavam na escola.

O jogo de queimada que as crianças descreveram é simples, sem formação de equipes, em que temos em cada lado
do campo um jogador, que chamamos de base ou reserva, e todos os outros participantes ficam no meio do campo.
Os jogadores das bases lançam a bola um para o outro e também tentam acertar (queimar, carimbar) o colega que
se encontra no meio do campo. Quando a bola toca o jogador do meio do campo, este sai do jogo e não participa
mais da atividade. As crianças já conheciam esta forma de jogar a queimada e foi a partir dela que desenvolvemos a
aula.

Podemos perceber nas falas das crianças a característica excludente do jogo da queimada, pois aqueles que são
“queimados” saem do jogo, não participam mais e perdem o prazer que o jogo e a brincadeira proporcionam.
Segundo Leontiev (2014), existem jogos que só dão prazer à criança se ela considerar o resultado interessante.
Assim, os jogos que com muita frequência são acompanhados de desprazer, como a exclusão na queimada, o
resultado pode ser desfavorável à criança. “O brinquedo é caracterizado pelo fato de seu alvo residir no próprio
processo e não no resultado da ação. [...] Por isso, nos jogos dos adultos, quando a vitória, mais do que a simples
participação, torna-se o motivo interior, o jogo deixa de ser brincadeira” (LEONTIEV, 2014, p. 123).

Problematizar a prática social das crianças consiste em ver a realidade e tomar consciência de como ela se coloca
no todo. Ao questionar e relacionar a história do livro com as experiências dos alunos, percebemos que o problema
levantado na história na escolha dos times não se apresentava com as crianças da turma A1. Para Saviani (2006, p.
71) este processo de problematização é também o questionamento do conteúdo escolar a ser confrontado com a
prática social, pois “trata-se de detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social”.
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Organizamos os alunos nas equipes, misturando meninos e meninas aleatoriamente. Para as crianças o importante
era participar da brincadeira, portanto, a exclusão do jogo era a contradição a ser resolvida. Decidimos coletivamente



que todos iam participar juntos do jogo da queimada e para resolver a questão do colega queimado, este deveria
trocar de lugar com o colega das bases. Desta forma, todas as crianças participaram sem se sentirem excluídas.
Não exigimos regras rígidas para o jogo, o simples toque da bola no corpo da criança já foi considerado queimado e
a troca de posição no jogo fluía rapidamente, ou seja, praticamente todas as crianças vivenciaram a função de
“queimador” e de “queimado”.

Dessa forma, os alunos poderão perceber, por exemplo, que um jogo
como a “queimada” é discriminatório, uma vez que os mais fracos são
eliminados (queimados) mais rapidamente, perdendo a chance de jogar.
Isso não significa não jogar “queimada”, senão mudar suas regras para
impedir a sobrepujança da competição sobre o lúdico. (COLETIVO DE
AUTORES, 2012, p. 66).

Dando continuidade à aula, questionamos as crianças sobre como era o movimento para queimar os colegas no jogo
que eles acabaram de participar. Elas quiseram descrever o movimento do arremesso presente apenas nos esportes,
como o basquete e o handebol. Nossa intenção ao questionar em que outras situações podem utilizar o movimento
do arremesso era instigá-las no exercício do pensamento, vinculando a brincadeira a situações reais e abranger as
possibilidades de captação da realidade que as cerca. A partir disso, as incentivamos a criarem outro jogo em que
pudessem utilizar o arremesso e apresentamos a elas o jogo arremesso de bolas.

O jogo “arremesso de bolas” consiste em arremessar diversas bolas menores em direção a uma bola maior que se
encontra no centro do campo. A bola maior ao ser rebatida por outras bolas menores se desloca da sua posição
original. As crianças são divididas em duas equipes posicionadas de lados opostos, tendo a bola maior no centro.
Assim, cada equipe recebe a mesma quantidade de bolas menores, neste caso, utilizamos as bolas de meia que as
crianças construíram, e arremessam em direção à bola maior. Ao arremessarem a bola de meia contra a bola maior,
esta se deslocará para o campo oposto.

Tomamos o cuidado, no sentido de atentar para que o jogo arremesso de bolas não se tornasse mera repetição
mecânica de movimentos já realizados na queimada. Assim, oportunizamos às crianças um momento de criação, no
qual elas deveriam criar novos gestos e movimentos e dar novos significados às ações do jogo, enriquecendo as
possibilidades de expressão do aluno, de seu repertório motor e da sua apreensão crítica e criativa das
manifestações da cultura corporal, além de ter estimulado a modificação da regra do jogo queimada para que
nenhuma criança fosse eliminada.
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Utilizando o conceito de atividade descrito por Leontiev (2014), para analisar uma atividade, incluída a do aluno, é
preciso interessar-se pelo sentido da atividade e pela sua eficácia. O sentido que o aluno atribui ao estudo depende
da sua posição social e da sua relação com o saber escolar. Portanto, não é o fato de ler um livro somente que
promove o sentido da atividade, mas a concepção de jogo, atividade apontada por Vygotsky (2005, 2009) que indica
uma amplitude do campo cognitivo, afetivo, social e corporal das crianças.

Nossa intenção foi desenvolver possibilidades de criação de novos movimentos, adaptação e mudança das regras, a
autorregulação e o domínio corporal, além de promover situações que discutissem a inclusão/discriminação dos
participantes. Isso quer dizer que a aprendizagem foi significativa, pois os alunos apropriaram-se do objeto do
conhecimento em suas diversas relações sociais concretas, recriando-o e tornando-o seu, construindo novos
conhecimentos.

Para finalizar, conversamos com a turma sobre o que aprenderam com a aula. Na oralidade, os alunos disseram
sobre o momento do jogo de queimada em si, e que todos brincaram ao mesmo tempo, além de brincarem
novamente com as bolas de meia no jogo arremesso de bolas.



2.3 Aulas 5 e 6 – Produção textual
A escrita é um componente importante do processo de alfabetização e consequentemente, do letramento. Nas
atividades de escrita, conforme Tfouni (2010), parte-se do pressuposto de que as crianças se apropriam dos
conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio em situações de uso, quando têm problemas a resolver e
precisam colocar em jogo tudo o que sabem para fazer o melhor que podem. Assim, para finalizar nossa sequência e
estabelecer as relações da educação física com o letramento, os alunos da turma A1 escreveram um texto sobre as
regras do jogo de queimada.

Retomamos com as crianças o jogo de queimada que elas vivenciaram na aula anterior. Na oralidade elas
descreviam como praticaram o jogo. Neste momento, optamos por realizar a produção textual com o professor
sendo o escriba dos alunos, ou seja, elas relatam a história, o texto a ser escrito e o professor escreve no quadro o
que os alunos citam fazendo as interferências necessárias, como escrita das palavras, pontuação, parágrafos, etc.,
ou seja, elementos necessários para a construção de um texto.

A escrita coletiva é uma possibilidade metodológica que pode ser utilizada pelo professor em sala de aula. Ela
envolve todos os alunos e o professor atua necessariamente como mediador no processo de elaboração textual. Em
uma sala de alfabetização, encontramos alunos com processo de consolidação das habilidades de ler e escrever
juntamente com alunos que ainda não estão alfabetizados. Diante dessa heterogeneidade, cabe ao professor
mostrar como o processo de construção da escrita ocorre e que a escrita exige uma organização coerente das ideias
para que os outros compreendam o que se pretende comunicar. O papel do professor tem sua importância, pois, ao
escrever na lousa, estará explicitando aos alunos os comportamentos próprios de quem escreve e problematizando a
produção, ajudando-os a observarem o que ainda não é observável.
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Nas imagens abaixo, podemos visualizar o texto escrito coletivamente pela turma A1.

Imagem 3. Produção de Texto: letra bastão. Fonte: Dados da pesquisa.



Imagem 4, Produção de Texto: letra cursiva. Fonte: Dados da pesquisa.



Nossa intenção ao apresentar algumas produções textuais é de caráter demonstrativo das possibilidades
pedagógicas com as crianças nas salas de alfabetização. Porém, nossa proposta visa a um trabalho interdisciplinar
entre os professores de educação física e pedagogos, focado no letramento, e, portanto, as produções textuais
foram compartilhadas com a professora referência da turma, para que ela, no seu trato pedagógico, faça as
intervenções necessárias junto às produções e aos alunos, como: a correção individual de cada texto, organizando
parágrafo, pontuação, margem, ortografia e reescrita do texto pelos alunos de forma individual.

Foi proposto aos alunos que registrassem como foi o jogo de queimada das aulas anteriores. Semelhantemente ao
título da história do livro que lemos para as crianças, o título que as crianças deram ao texto foi “Deu queimada na
escola”, porém, diferentemente do livro, que é uma fábula, a produção textual delas foi de descrição do como se
pratica o jogo queimada, um tipo de texto instrucional.



Elaboramos um quadro sistematizado, denominado “sequenciador de aulas” (PALAFOX, 2004), como instrumento de
socialização e delimitação dos objetivos de ensino, do tempo pedagógico e um panorama geral daquilo que foi
realizado durante a aplicação da estratégia de ensino junto às crianças.

Quadro 1. Planejamento de conteúdos curriculares.  
Fonte: Elaborado pelos autores.

PLANEJAMENTO DE CONTEÚDOS CURRICULARES  
Sequenciador de Aulas

Tema: Jogo Queimada Conteúdo:

OBJETIVO GERAL: possibilitar à criança reproduzir e modificar jogos por meio da valorização do
diálogo e o trabalho coletivo. Incentivar a busca por um novo entendimento sobre as regras e
normas constitutivas e reguladoras do jogo, tomando consciência da importância da participação
reflexiva nos momentos de modificação e criação de regras para a resolução de problemas
coletivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AULAS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Antecipar sentidos e ativar os
conhecimentos prévios relativos
aos textos a serem lidos pelo
professor.  
- Participar de interações orais
em sala de aula, questionando,
sugerindo, argumentando e
respeitando os turnos de fala.  
- Representar através de desenho
uma história ouvida,
evidenciando compreensão de
leitura.

2 aulas
(aula
geminada
ou dupla).

- Leitura / contação de história do livro Deu
queimada no cerrado, de Diane Valdez.  
- Discussão oral sobre o tema da história, seus
personagens, o que fazem, moral da história.  
- Explicar o gênero textual fábula – gênero textual
do livro.  
- Em uma folha padronizada, os alunos
desenharão sua compreensão da história.  
- Interdisciplinar com professora Pedagoga: leitura
e releitura do livro; gênero textual fábula; escrita
espontânea dos personagens da história; palavras
geradoras; lista de palavras.

- Construir e reconhecer as
propriedades externas dos
materiais/ objetos para jogar.  
- Vivenciar jogos cujo conteúdo
implique o reconhecimento de si
mesmo e das próprias
possibilidades de ação.

2 aulas
(aula
geminada
ou dupla).

- Construção de bolas de meia e papel. -
Experimentação do objeto construído: tamanho,
peso, forma.  
- Experimentação corporal com a bola: circundar a
bola pelas partes do corpo, lançar e pegar a bola
com diferentes graus de dificuldade, arremessos e
pegadas com auxílio de um colega.

- Retomar discussões da aula
anterior.  
- Vivenciar o jogo queimada

1 aula - Reexperimentação corporal com a bola:
circundar a bola pelas partes do corpo, lançar e
pegar a bola com diferentes graus de dificuldade,



promovendo: a inter-relação do
pensamento sobre uma ação
com a imagem e a conceituação
verbal dela, como forma de
facilitar o sucesso da ação e da
comunicação.  
- A implicação do sentido da
convivência com o coletivo, das
suas regras e dos valores que
estas envolvem.

arremessos e pegadas com auxílio de um colega.  
- Organização do jogo queimada: discutir a
formação das equipes retomando a história do
livro, suas regras e forma de jogar.

- Retomar discussões da aula
anterior.  
- Vivenciar o jogo queimada e
promover relações deste com
vida de trabalho do homem e da
comunidade.

1 aula - Discutir o movimento do jogo queimada, com
ênfase no arremesso, questionando os alunos
sobre em quais outras brincadeiras ou jogos
podemos utilizar o mesmo movimento e praticar
os jogos e brincadeiras sugeridos pelos alunos.  
- Relacionar o movimento arremesso com sua
utilização na vida prática, do dia a dia.  
- Discutir também a situação do jogo queimada
como situação de exclusão e “situação de guerra”
através do jogo guerra das bolas.  
- Sugestão: boliche com garrafas pet.

- Expressar as ideias na
oralidade. - Elaborar e registrar
textos curtos com ideias claras
tendo o professor como escriba.

2 aulas
(aula
geminada
ou dupla).

- Realizar a prática de escrita com a produção de
um texto coletivo, tendo o professor como
escriba, descrevendo as regras e como se joga a
queimada, tema trabalhado. - Interdisciplinar com
professora pedagoga: reescrita da história,
palavras geradoras. gênero textual texto
informativo; palavras geradoras; lista de palavras.

AVALIAÇÃO:  
Será coletiva respondendo às
seguintes questões:  
- participação;  
- criatividade;  
- importância do processo: agir
comunicativo/coletivo;  
- importância do diálogo para
resolver problemas da vida;  
- importância do jogo para
aprender a criar normas justas e
divertidas para todos;  
- gostariam de vivenciar outra
vez essa estratégia de ensino?
Sim, não, por quê?

1 aula PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS:  
Cada um desses itens será refletido com as
professoras ressaltando sua importância.
Expressão individual dos alunos através da
oralidade, do desenho ou da escrita espontânea
sobre o que foi apreendido durante o processo.
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3. Considerações finais
Destacamos o papel importante que o jogo e as brincadeiras exercem na aprendizagem dos alunos. Por meio do
jogo, a linguagem corporal desenvolve-se, possibilita outras formas de expressão e o corpo torna-se veículo para
produção e comunicação da linguagem. Eles são elementos importantes na produção de diferentes formas de
linguagem e possibilidades de apropriação da realidade e das contradições decorrentes dele. Leontiev (2014, p. 130)
afirma que o brinquedo surge a partir da necessidade da criança de agir em relação não apenas ao mundo dos
objetos diretamente acessíveis a ela, mas também em relação ao mundo dos adultos. Desta forma, o brinquedo, e
consequentemente, o jogo, “é o caminho pelo qual as crianças compreendem o mundo em que vivem, pois assimilam
a realidade humana”.

A proposta de jogos nas aulas de educação física é uma forma de promover a leitura de mundo, refletida sobre seu
significado e sua relação com a cultura corporal. Ele pode suscitar a discussão do questionamento das regras, como
o diálogo que obtivemos com as crianças quando uma pessoa era queimada e era excluída do jogo. E este deve ser
um dos motivos pelo qual o aluno deve aprender o jogo orientado, na atividade do professor, por “um processo
científico de preparação para determinadas atividades da cultura corporal” (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 69).
Isto porque os jogos irão implicar a organização e julgamento do aluno a respeito de valores, de avaliação de
decisão, tudo o que ele necessitará a todo o momento em sua vida.

Para dar prosseguimento a nossa proposta, os alunos poderiam ser incentivados a criar diversas maneiras diferentes
de se jogar a queimada e em que outras situações o movimento do arremesso poderia ser utilizado, como nas
atividades esportivas de handebol, basquete e em outros jogos e brincadeiras populares, como o bete ou boliche.
Poder-se-ia utilizar diversos tipos de bolas de tamanhos e pesos diferentes, para que os alunos estabelecessem
relações entre peso, tamanho e utilização da força para poder jogar.

No decorrer do jogo de queimada já conhecido pelos alunos, interrompe-se a brincadeira e se inicia um processo de
modificação das regras e das formas de se jogar, definidas pelo coletivo dos alunos. Nesse percurso, o jogo vai
tomando diferentes formas e diferentes regras. Analisar e discutir as características do jogo a partir da queimada
deve-se ao fato de ser um jogo muito utilizado e conhecido por quase todos. Discutir com os alunos sobre seus
diferentes modos de jogar, suas regras não padronizadas, pois variam de uma região para outra, seu surgimento
como parte integrante dos jogos populares e/ou brincadeiras populares, propicia a criação de novos conceitos, novas
possibilidades de movimento, sendo, portanto, definidor das características humanas.
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Portanto, para cada forma diferenciada de se praticar a queimada, seja ela na sua organização tática, uso de
diferentes bolas ou funções dos participantes, é necessário que se estabeleça uma produção escrita e/ou em forma
de desenho sobre o jogo desenvolvido. O diálogo com a professora pedagoga deve ser uma atividade constante, pois
é nas vivências e práticas com os alunos que poderão surgir outros elementos a serem tratados coletivamente com
o grupo de professores que atendem os educandos.

O movimento humano é mais do que simples deslocamentos do corpo no espaço. Ele se constitui em uma
linguagem que permite às crianças agirem sobre a realidade. O corpo vive na linguagem, mas uma linguagem que se
desvia de todas as decodificações, porque é continuamente inventado à medida que vai sendo produzido. Assim, a
educação física configura-se como um espaço em que a criança brinca com a linguagem corporal, com o corpo, com
o movimento. Alfabetizar com a linguagem corporal significa criar situações nas quais a criança entre em contato
com diferentes manifestações da cultura corporal, entendida como as diferentes práticas corporais elaboradas pelos
seres humanos ao longo da história, cujos significados foram sendo tecidos nos diversos contextos socioculturais.



A importância e o papel da educação corporal na escola devem desenvolver ações e vivências que possibilitem aos
educandos organizarem sistematicamente as ações investigativas científicas e culturais acerca do corpo, dos
movimentos, dos jogos, das brincadeiras, das danças, dos esportes, da saúde, da estética e dos valores presentes no
corpo e a linguagem comunicativa na escola: leitura e escrita; contribuir com a formação intelectual de nossos
estudantes, ao proporcionar momentos de debate e reflexões, acerca dos diversos saberes que compõem o universo
da cultura corporal e de suas inter-relações com a sociedade, além de sensibilizá-los e envolvê-los na construção de
um mundo permeado por relações sociais em todos os níveis e aspectos.
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1. Introdução
A inclusão dos alunos com deficiência na educação básica é um direito garantido em diversas diretrizes e leis,
podendo-se citar a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2012), Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental (BRASIL, 1998), a Política da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e
o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015).

Apesar do direito, a escola não tem sido um ambiente inclusivo:

Criada para dar educação básica a todos e à qual todos deveriam ter
acesso, a escola pública tradicional desenvolveu práticas e valores que
progressivamente contribuíram para acentuar as diferenças entre os
alunos e que colocaram precocemente fora da corrida da aquisição de
competências largos estratos da população escolar (RODRIGUES, 2003,
p. 73)

Na década de 90 vivenciamos um número significativo do aumento de matrículas de alunos com deficiência no
ensino comum (BRASIL, 2008). Assim, criam-se uma nova realidade e demanda nas escolas: mudanças didático-
pedagógicas, estruturais e culturais para atender a esse público em uma realidade inclusiva.

As práticas educacionais na escola se caracterizam historicamente como “reprodutoras da ordem social”, sendo
assim privilégio de grupos socialmente elegidos. Para que a escola se torne inclusiva é fundamental que se
reconheçam as dificuldades e se criem alternativas para superá-las (BRASIL, 2008, p. 1).

Na Educação Física escolar também existe a dificuldade de inclusão, apesar de hoje as pessoas com deficiência
estarem mais presentes na Educação Física Escolar, segundo Chicon (2008, p. 21):

Ainda há uma supervalorização do corpo robusto, perfeito, belo, atlético
que, com a influência da mídia, ganha contornos de adoração
(“corpolatria”, culto ao corpo) , em detrimento dos corpos considerados
imperfeitos, feios, degenerados, como o corpo deficiente, obeso,
sacrificado pelo trabalho árduo, pela miséria ou outra causa orgânica e
social.

Apesar de a história da Educação Física não ser nada propícia para a inclusão da pessoa com deficiência, Rodrigues
(2003, p. 71) aponta que “existem várias razões pelas quais a Educação Física tem possibilidades de ser um
adjuvante para a construção da educação inclusiva”, e o autor aponta três fatos como aparências. O primeiro fato é
que Educação Física é uma disciplina considerada menos rígida que as demais, assim o professor tem maior



liberdade de organizar os conteúdos. “Este menor determinismo conteudístico é comumente julgado como positivo,
beneficiando os alunos que têm dificuldade em corresponder a solicitações muito estritas e os professores que se
sentem constrangidos pelos ditames dos programas” (RODRIGUES, 2003, p. 76).

Dessa forma, a Educação Física aparentemente seria uma disciplina mais inclusiva pela possibilidade de flexibilidade
e diferenciação curricular. O segundo fato apontado por Rodrigues é que os professores de Educação Física são
considerados mais próximos dos estudantes e com atitudes mais positivas que os demais professores. E
aparentemente poderiam ser mais compreensivos e lidar com maior facilidade com estudantes com alguma
dificuldade. O terceiro fato é que “a EF é julgada uma área importante de inclusão dado que permite uma ampla
participação mesmo de alunos que evidenciam dificuldades” (RODRIGUES, 2003, p. 76).
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No entanto Rodrigues (2003) constata que essas aparências podem não ser regra e que muitas vezes a Educação
Física se apresenta como uma problemática para a inclusão escolar. Primeiramente quanto às atitudes positivas dos
professores em relação aos estudantes com deficiência e a inclusão nem sempre é realidade. Lembramos o fato
negativo, já relatado neste trabalho, do professor de Educação Física que considerava Amaral (1998) como “café com
leite”, tratando-a como incapaz de participar das atividades.

Rodrigues relata que estudos mostram que as atitudes do professor de Educação Física em relação ao estudante
com deficiência dependem de vários fatos, como gênero (professoras costumam ser mais inclusivas), experiências
anteriores (professores mais experientes são mais positivos), conhecimento sobre a deficiência do aluno (quanto
mais conhecimentos mais atitudes positivas). As atitudes também dependem do tipo de deficiência que o aluno
apresenta, qual o nível de ensino em que o aluno se encontra e da experiência do professor com estudantes com
determinada deficiência.

Nas discussões de Rodrigues (2003) gostaríamos de chamar atenção para o fato de que conhecimento sobre a
deficiência e experiências favorecem as atitudes positivas. Assim a formação inicial e contínua são fundamentais
para que a inclusão dos estudantes com deficiência nas aulas de Educação Física aconteça.

Cidade e Freitas (2002, p. 1) relatam que a inclusão é um processo complexo e amplo, que necessita de
modificações pequenas e grandes em diferentes dimensões, desde adaptações arquitetônicas até mudanças de
concepções e atitudes de todas as pessoas na escola, inclusive da própria pessoa com deficiência. Destacam que
“para promover uma sociedade que aceite e valorize as diferenças individuais, aprenda a conviver dentro da
diversidade humana, através da compreensão e da cooperação”. Para essa escola, historicamente excludente, esteja
preparada para atender a todos os estudantes é preciso uma modificação em vários aspectos, principalmente nas
concepções e práticas dos professores que ainda hoje não se sentem preparados para atender o estudante com
alguma deficiência em ambiente inclusivo.

Para que essa escola, historicamente excludente, esteja preparada para receber todos os estudantes é preciso uma
modificação em vários aspectos, principalmente nas concepções e práticas dos professores que ainda hoje não se
sentem preparados para atender o estudante com alguma deficiência em ambiente inclusivo.

Glat e Fernandes (2005) relatam que as Escolas Especiais se debruçaram durante muito tempo no atendimento e no
ensino e aprendizagem das crianças com deficiência. Inicialmente com ênfase em uma visão médica, com
atendimentos individualizados que visam à saúde e reabilitação dessas pessoas. Entretanto, com o passar do tempo,
a Educação Especial absorveu os avanços da pedagogia e da psicologia da aprendizagem com o desenvolvimento de
métodos de ensino buscando especificamente o desenvolvimento acadêmico desses alunos.
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Entendendo a problemática da inclusão na Educação Física Escolar e as Escolas Especiais como detentoras do
conhecimento sobre as pessoas com deficiência, foi produzido um site, com o objetivo de socializar as estratégias
metodológicas de educação física na escola especial e o processo de inclusão de alunos com deficiência na
educação básica comum, encontradas durante nossa pesquisa no mestrado em Ensino na Educação Básica do
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada da Educação da Universidade Federal de Goiás.

2. Contexto da pesquisa que originou o site
Para a fundamentação da presente pesquisa foram utilizados estudos, produzidos entre os anos de 2008 a 2018,
levantados na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Essa escolha se deu pelo fato de que em 2008 foi
aprovada a Política da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) garantindo o direito à
inclusão na escola comum para as pessoas com deficiência, assim o recorte dessa pesquisa abrange as
dissertações e teses a partir desse momento histórico.

Ao realizarmos a pesquisa com termos “educação física” e “inclusão” apareceram 359 trabalhos. Refinando a
pesquisa para os últimos 10 anos, ano de defesa de 2008 a 2018, restaram 262 dissertações e teses. Retirando os
trabalhos que estavam duplicados, as pesquisas não se referem à inclusão da pessoa com deficiência; e as
pesquisas sobre pessoas com deficiência fora do ambiente escolar, restaram 66 pesquisas sobre pessoas com
deficiência no ambiente escolar, sendo 55 dissertações e 11 teses.

Para além dessa revisão, realizamos uma pesquisa de campo, em uma escola especial com nove professores.
Observamos três aulas de cada um dos professores de Educação Física, sendo esses registros anotados em um
diário de campo, além de realizar a entrevista por meio de um roteiro semiestruturado, a fim de dialogar e em alguns
momentos suprir os questionamentos que as observações não deram conta de responder.

O objetivo principal do trabalho que subsidiou o site foi verificar e socializar os conteúdos e práticas pedagógicas
nas aulas de Educação Física, presentes na escola especial, bem como as experiências apresentadas por meio das
teses e dissertações selecionadas, que pudessem favorecer a inclusão dos alunos com deficiência na escola
comum.

E teve como objetivos específicos analisar materiais/equipamentos utilizados nas aulas de Educação Física na
escola especial, observar os processos metodológicos e os conhecimentos necessários para a prática da Educação
Física na escola especial e verificar se as ações da escola especial podem reverberar no processo de inclusão de
alunos com deficiência na educação básica comum.

3. O site “guia de inclusão na educação física escolar”
Como já mencionado este trabalho teve a junção da pesquisa de campo em uma escola especial de Goiânia – GO e a
pesquisa de teses e dissertações por meio da BDTD, referente à temática.

Para tanto a organização do trabalho se deu de forma que em cada uma das categorias selecionadas para a
discussão fossem feitas comparações daquilo pesquisado no campo (escola especial) com aquilo produzido por
meio das teses e dissertações.
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As categorias de análise deste trabalho foram: estratégias metodológicas, organização dos alunos, instrução para
aula, materiais, atividades inclusivas, sobre as deficiências, participação da família e trabalho colaborativo.

O site produto desta pesquisa pode ser visitado no endereço: guiadeinclusao.com

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/educacao-basica-pesquisa/volume2/guiadeinclusao.com


Imagem 1. Página do site. Fonte: Elaborado pelo autor.

A primeira categoria abordada no site diz respeito às estratégias metodológicas. Abreu (2009) e Mendes (2010), ao
estudarem estratégias metodológicas para aulas com pessoas com deficiência intelectual, apontam a dificuldade
dos professores que acabam deixando esses alunos “rolando bola” sozinhos.

Na pesquisa com os professores de educação física na educação especial verificaram-se alguns encaminhamentos
para o sucesso nas estratégias metodológicas que podem ser utilizados na educação física escolar, como:

...a repetição é importante [...]para que ele se organize melhor e
compreenda qual é a proposta daquela atividade, qual que é o objetivo
daquela atividade, o que ele tem que fazer, então as crianças com
deficiência intelectual se beneficiam da repetição de um modo geral... (P3,
2018).

Discutimos no site a importância da organização dos alunos para uma educação física mais inclusiva. De acordo
com Bezerra (2010, p. 54), “quando a atribuição de formação de subgrupos de trabalho na execução de tarefas
motoras fica ao cargo dos alunos, aumenta a possibilidade de exclusão”. Para Duarte (2011, p. 84), “as relações entre
as crianças constituem-se como um espaço de tensão permanente entre os processos de Inclusão e Exclusão".

Os professores pesquisados trouxeram algumas indicações sobre a organização dos estudantes para inclusão, entre
elas, dizem: "Nossos grupos são de no máximo doze crianças,[...] são dois professores para esse quantitativo de
aluno" (P5, 2018).

Outro fator discutido nas dissertações e teses estudadas e presente no estudo de campo foi a forma de instrução da
informação na aula. Segundo Bezerra (2010, p. 47) “o uso de linguagem acessível, compreensível e objetiva constitui-
se regras básicas para instrução”.

Foi possível verificar na pesquisa de campo que a instrução dada pode modificar a participação do estudante com
deficiência. Um dos professores relata:

...por muitas vezes quando um ou outro educando se desestrutura[...]
levo-o para um espaço que goste, geralmente a esteira ou plataforma



vibratória e começo a cantar, é muito legal, geralmente eles se organizam
e param de chorar, gritar. Então daí a gente volta a fazer as atividades da
aula (P5, 2018).

Outra discussão presente no site que pode favorecer a inclusão na educação física escolar é sobre os materiais
utilizados nas aulas. Os professores pesquisados por Mahl (2012, p. 67) relatam que uma das dificuldades para aulas
mais atrativas e inclusivas é a “falta de materiais pedagógicos, como bolas, redes, arcos, cestas de basquete, cordas,
jogos de raciocínio”. Na pesquisa de campo realizada na escola especial pode-se verificar grande diversidade de
materiais (conforme foto) e espaço convidativo para prática não somente esportiva.
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Imagem 2. Local de atividades de educação física na escola especial

Nos estudos realizados foi possível verificar a importância de atividades nas aulas de educação física que facilitem a
inclusão, as quais apresentamos no site. Entre esses estudos destacamos o de Francisco (2011, p. 47), que relata
que o professor proporciona para os alunos, com o objetivo de sensibilizá-los, uma vivência com todos os estudantes
vendados, desta forma é possível “fazer eles sentirem o que ela está sentindo”. E os estudos de Miron (2011), que
propõe o vôlei sentado para todos os estudantes. Já nas observações de Carvalho (2014), as aulas de dança podem
estimular a vivência de cada um.

Na pesquisa de campo os professores relatam:

Eles trazem os interesses, e as vezes trazem comentários do que viram e
aprenderam na escola a gente tenta incluir aqui também nas aulas“ (P3,
2018).  
...na questão dos conteúdos, desenvolvemos a capoeira, a dança, damos
a vivência de jogos com bolas como o futebol, o basquetebol, pequenos



jogos, como forma de oferecer várias vivências para os educandos que
aqui frequentam. (P9, 2018)

Discutimos ainda no site a necessidade de o professor de educação física conhecer as características dos
estudantes com deficiência para que a inclusão aconteça. Na pesquisa de campo um dos professores relata:

Não tem como você desenvolver um bom trabalho sem saber a
necessidade dele. Então, a gente tem que ter um olhar e uma escuta
diferenciada. Na escola regular muitas vezes passa despercebido, às
vezes vai saber que a criança tem uma deficiência intelectual, depois de
algum tempo[...]muitas salas cheias, um número grande dificulta esse
olhar mais detalhado (P1, 2018).

Abreu (2009, p. 16) diz ainda que para incluir é preciso mais que uma adaptação de atividades na disciplina de
educação física, mas “incluir é adotar uma perspectiva educacional cujos objetivos, conteúdos e métodos valorizem
a diversidade humana e estejam comprometidos com a construção de uma sociedade inclusiva”.

Outro fato discutido é a presença da família na escola para que a inclusão seja favorecida. Segundo pesquisa de
Gomes (2012), mais de 70% das famílias têm participação de moderada à total, demonstrando uma boa participação
da família na escola. Já Mahl (2012) relata que uma das dificuldades encontradas pelos professores que pesquisou
foi a falta de apoio das famílias na educação dos alunos.

Na escola especial pesquisada verificamos a presença constante dos pais:

...é importante a família estar aqui, porque é o momento que a gente tem
também de troca com eles, muitas vezes conseguimos alguns
minutinhos para conversar com os pais, eles nos informam o que que a
criança tem feito em casa, como está na escola, ou seja, é uma relação
direta que a gente tem com esses pais e a gente também dá o feedback,
dá orientações de como eles podem agir com essa criança (P3, 2018).

Como dissemos, esse site foi efetivado acreditando-se na necessidade e importância da formação docente para
inclusão, e uma forma que tem sido competente para formação docente é o trabalho colaborativo. Costa (2017, p.
11) pontua:
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O trabalho colaborativo tem como objetivo unir os conhecimentos e
habilidades dos professores do ensino comum e da Educação Especial
para que juntos possam estabelecer objetivos e planificar ações a fim de
enfrentar os desafios vivenciados para atender a diversidade de alunos.

Segundo um dos professores pesquisados:

Acho que muitos não têm falta de vontade em trabalhar com pessoas
com deficiência, mas a gente vê que falta formação, experiência para
trabalhar com esse público, pois as pessoas com deficiência não são
maioria nos espaços e por isso não existe um empenho para conhecê-las
melhor (P8, 2018).



4. Considerações finais
O objetivo principal do estudo que originou o site aqui apresentado foi verificar os conteúdos e práticas pedagógicas
nas aulas de educação física, presentes na escola especial, que possam favorecer a educação inclusiva na escola
regular de ensino básico. No percurso da pesquisa foi possível verificar o comprometimento e envolvimento da
escola especial no desenvolvimento dos estudantes com deficiência e na busca pela melhora da educação inclusiva
na escola regular.

No contexto atual de inclusão no ensino comum verificamos que a escola especial pode ser um importante agente
colaborador para esse processo. Verificamos e discutimos que as instituições de educação especial foram as
primeiras a buscar caminhos da educação para pessoas com deficiência e que o acúmulo de experiência e
conhecimento que possuem não podem ser desconsiderados para a construção de uma educação inclusiva para
todos que respeite as características, competências e dificuldades dos estudantes.

Observamos nas aulas que acompanhamos e nos relatos que atualmente muitos educandos com deficiência com
maiores comprometimentos sociais, cognitivos e motores não se sentem acolhidos nas escolas comuns, inclusive
com recusa de matrícula, e buscam a escola especial por ser a única possibilidade de serem respeitados e acolhidos.
Na nossa discussão e pesquisa bibliográfica apontamos vários autores que concordam com nosso estudo de que a
escola comum ainda está engatinhando para a inclusão.

Verificamos que os professores pesquisados, como já atuaram ou atuam na escola comum, reconhecem os desafios
que a escola enfrenta para ser inclusiva, e buscam sempre que permitido uma ação colaborativa entre escola
especial e escola comum para favorecer a inclusão.

Tanto na nossa pesquisa de campo quanto na literatura verificamos relatos de estratégias e ações pedagógicas de
professores de educação física que favorecem a inclusão. Os professores pesquisados relataram que já vivenciaram
escolas com boa estrutura, com corpos diretivo e docente conscientes, preocupadas e organizadas para inclusão. Já
falamos e reforçamos que as iniciativas e estratégias que conseguem concretizar a inclusão dos estudantes com
deficiência na escola comum mostram que uma escola para todos é possível, mas que muitas vezes as boas
práticas não são publicadas e divulgadas.

Como em todo trabalho científico podemos apontar limites e lacunas deste estudo que podem servir como
indicações para futuros estudos. Um deles seria realizar esse mesmo estudo em outras escolas especiais que
atendessem a outras deficiências e abordar com maior intensidade as características desses estudantes para
inclusão e estratégias metodológicas, como fizemos neste trabalho, mais especificamente com o TEA.
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Finalizamos este trabalho com a sentimento de felicidade de um caminho percorrido com muita dedicação e
comprometimento. Acreditamos que os resultados e o produto desta pesquisa possam trazer indicativos para que o
professor de educação física torne sua aula mais inclusiva para as pessoas com deficiência. Certamente não
preenchemos todas as lacunas e nenhum trabalho dará conta desse desafio, pois a inclusão é um processo cíclico.
Quando encontrarmos todos os caminhos que minimizam a exclusão, outros fatores sociais, políticos, estruturais,
psicológicos e biodinâmicos surgirão e nossos caminhos serão necessários para uma sociedade mais justa e
humana. O importante é seguirmos um passo de cada vez mesmo em tempos em que vemos tantos desmontes e
tanto retrocesso. Acreditamos no ser humano, acreditamos na força da Educação e por isso seguimos na luta.
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1. Apresentação do contexto geral da pesquisa realizada, o problema, a metodologia e os
principais resultados e conclusões
Esta pesquisa visou ampliar o repertório de ideias e aprimorar hábitos de leitura e escrita de estudantes do ensino
básico, tendo como sustentação o universo dos mitos, que naturalmente instigam crianças, como também adultos, à
busca pelo conhecimento. Pretendi considerar a questão sobre a possibilidade do lógos no mito por meio de
pesquisas, leituras e debates, tendo em vista desvelar um quadro referencial de símbolos, de imagens e de temas
para a ampliação dos horizontes da existência humana.

A hipótese inicial partiu do caráter propedêutico da poesia e do mito, supondo que, num sentido importante,
representam uma preparação, talvez necessária, do pensamento para a filosofia. Concebo, então, que o mito está, de
alguma forma, relacionado a uma intenção cognitiva e, por meio de atividades pedagógicas, pode-se aprimorar
habilidades como leitura, escrita, análise e capacidade de argumentação em estudantes do ensino básico.

Este projeto não teve a pretensão de ensinar Filosofia a jovens, mas de utilizar-se de estratégias próprias desta área
durante as atividades desenvolvidas. O ensino de Filosofia é tema relativamente polêmico, talvez porque a maioria
dos problemas nessa área de estudo não tenham resultados consensuais. Contudo, Murcho (2008, p. 82) afirma que
“o caráter aberto da filosofia em nada diminui o seu valor cognitivo ou social, a sua seriedade acadêmica ou escolar,
ou a sua importância existencial”. Penso, então, na possibilidade de contribuições filosóficas, tendo o mito como
meio para aprimorar a capacidade de argumentação e a autonomia de pensamento, habilidades necessárias para
qualquer pessoa.

O objetivo geral desta pesquisa foi demonstrar a possibilidade de contribuições filosóficas a partir da utilização da
poesia e do mito como agentes de transformação de práticas pedagógicas. E como objetivos específicos, estudar e
analisar a origem da poesia e do mito como formas de ver o mundo num movimento racional em direção à filosofia,
como também determinar até que ponto se pode falar de uma natureza racional proto ou pré-filosófica da poesia e
do mito; identificar passagens em que a poesia, a criação poética ou os mitos recebem alguma menção ou
tratamento por parte de Aristóteles para tentar compreender, em alguma medida, o que esse filósofo pensava sobre
eles e que motivos filosóficos tinha para incluí-los nas suas obras; ampliar as práticas de leitura de estudantes das
turmas Fs da Escola Municipal Brice Francisco Cordeiro, em Goiânia, Goiás, por meio de proposições de análises
filosóficas a partir do mito e da poesia; identificar contribuições na utilização de poesias e mitos na constituição de
ideias que podem orientar a prática pedagógica; interpretar as informações coletadas durante a realização da
proposta para subsidiar a discussão e interpretação no confronto com o referencial teórico que fundamenta o
estudo.
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Apesar de sua crítica sistemática aos poetas, a ponto de expulsá-los da Pólis, Platão utiliza-se da mitologia em
diversas passagens de sua obra, contudo, parece não ter a intenção de utilizar-se do mito destituído do lógos, porque
ambas, mitologia e filosofia, são formas de interrogar o mundo e o que ocorre nele.

É sugestivo, no campo da Filosofia, que Platão critique os poetas, mais especificamente Homero e Hesíodo, pelas
concepções que resultam de suas obras, quando ele mesmo se mostra alguém que respeita a tradição cultural e
religiosa dos helenos, como podemos conferir em várias passagens de sua obra.

Após concluir a construção de uma cidade perfeita, na qual vislumbrou a questão da justiça e da injustiça, passa a
tratar da questão da poesia, já abordada no segundo e no terceiro livro da sua República:

− Assim, disse eu, muitas outras coisas me fazem pensar que
estabelecemos a cidade de modo reto, dentre as quais não me parece
menor o que dissemos sobre a poesia.  
− O quê? disse ele.  
− De modo algum aceitar aquela que for mimética. E agora, que
separamos cada uma das formas (eíde) da alma, parece-me ainda mais
claro em tudo o argumento de sua recusa.  
− Que queres dizer?  
− Aqui entre nós, para não me difamares com os poetas trágicos e com
todos os outros imitadores, toda ela parece-me ser a mutilação do
discernimento (diánoia) do ouvinte que ainda não dispõe do remédio
(phármakon) para saber o que ela é. (PLATÃO, 594a-b).

Podemos, então, fazer um questionamento à posição de Platão, quando diz que certos mitos não são bons para a
educação das crianças: a educação dos jovens deveria ter apenas determinados exemplos a serem seguidos,
quando, inevitavelmente, ter-se-á que conviver com toda a espécie de conduta? Há, nesse ponto, uma contradição, ou
ao menos uma tensão, que precisa ser mais bem compreendida. Talvez não seria o mito que Platão critica, mas a
forma como este é utilizado na educação de crianças. Seria possível, por acidente, construir algo assim, capaz de
provocar as reações que provocam até hoje? E mais, se fossem obras medíocres, não teriam se tornado clássicas e
admiradas até a atualidade.

Aristóteles distancia-se de seu mestre, dando relevância aos poetas, mais especificamente na Poética, no que
concerne à mímesis no âmbito da espécie humana. Para Aristóteles “imitar é congênito no homem” (POÉTICA, 1448b
6-9). Portanto, há no homem a tendência natural para o imitar e ele se utiliza da imitação para adquirir as primeiras
noções, para aprender. Mas, em Aristóteles, a poesia vai muito além da simples imitação. Para ele, a poesia toma os
fatos (reais ou criados) e os transfigura ao tratá-los e vê-los sob o aspecto da possibilidade e da verossimilhança, o
que, de certo modo, dá ao mito um significado de universalização do objeto. Aristóteles chega a dizer que “o
impossível verossímil deve ser preferível ao possível não acreditável” (POÉTICA, 1460a 28-9).
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Em relação às artes miméticas, Castoriadis extrapola Aristóteles, dizendo que a arte é capaz de proporcionar o
vislumbre do caos, como que por uma janela. E mais, criar um cosmos a partir do caos, sendo o seu contrário. Diz
ainda, quando trata de criação por meio da arte, que “a dança, a arquitetura, a música não imitam nada, elas criam
um mundo” e que “a grande literatura, assim como a grande pintura, faz ver alguma coisa que está aí e que ninguém
via; e, ao mesmo tempo, às vezes ela faz existir o que nunca esteve aí e que não existe senão em função da obra de
arte” (CASTORIADIS, 2009, p. 106).

Sabemos que entre a antiguidade clássica e o conhecimento da tragédia pelo mundo moderno estendem-se
inúmeros fatores de distorção na concepção e no tratamento do que seja o mito e o trágico, mas é inquestionável
que ainda hoje essas obras têm um profundo efeito na dimensão existencial humana e talvez um resgate dessas



histórias, no interior das práticas de sala de aula, possa contribuir significativamente para a formação dos
estudantes. Talvez o mito tenha um papel mediador, ou seja, um elemento que facilita a compreensão daquilo que o
lógos pretende ensinar. Portanto, servindo ao lógos, o mito pode funcionar como um importante elemento
pedagógico e contribuir para o aprimoramento de funções cognitivas de estudantes do ensino básico.

Para esta pesquisa, adotei um método de natureza qualitativa, tendo como procedimento técnico uma pesquisa-
ação, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e na qual os pesquisados e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de
modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p. 14).

Referindo-se à abordagem qualitativa, Severino (2001, p. 8-9) enfatiza que o que interessa ao pesquisador são “as
significações concretas e particulares que os indivíduos atribuem às suas ações singulares, nos ambientes
particulares em que se desenrola sua existência”. Sendo assim, o pesquisador mergulha por inteiro no ambiente
pesquisado, para poder observá-lo, vivenciando sua dinâmica. Quanto ao tipo, utilizei a análise descritiva, uma vez
que foram analisadas as características de um grupo, estabelecendo relações entre características variáveis, com o
objetivo de contribuir para a solução das problemáticas educacionais. Quanto à coleta de dados, foi utilizada a
observação direta dos fenômenos e as aulas foram gravadas e transcritas para análise.

Com relação aos participantes e à instituição pesquisada, os sujeitos desta pesquisa foram alunos do agrupamento
F (equivalente ao 6º ano) da Escola Municipal Brice Francisco Cordeiro, em Goiânia, Goiás, no ano de 2018.

Tratando-se de um Programa de Pós-graduação Profissional, pensamos o produto educacional a partir da
experiência realizada em sala de aula. Primeiramente, realizamos a leitura de fragmentos da Teogonia de Hesíodo,
como um primeiro contato com o tema: “origem do mundo” e “origem do homem”. Em um segundo momento, houve
produção de textos com diferentes propostas, a partir de mitos lidos, para explorar a linguagem narrativa. Aproveitei
esses momentos de produção para trabalhar também aspectos estruturais de um texto, tais como: elementos de
uma narrativa, legibilidade, ortografia, coerência e coesão textual.
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As aulas foram orientadas por uma sequência didática com os fragmentos da Teogonia, de Hesíodo, escolhidos para
o projeto, imagens ilustrativas dos deuses e da narrativa, bem como sugestões de atividades a serem feitas pelos
alunos. Este material pode ser ponto de partida ou exemplo para professores que se interessem pelo tema ou por
atividades afins.

Espera-se que, a partir da sequência didática e das discussões obtidas por meio do desenvolvimento deste projeto,
uma contribuição significativa refletida na melhoria da capacidade argumentativa dos estudantes, como também na
disponibilização de sequência didática que auxiliará na prática pedagógica interdisciplinar de professores.

2. Apresentação da concepção do produto e sua relação com a pesquisa
Produto educacional é um termo exigido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PPGEEB)
do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO.
De acordo com o Edital 001/2019 – Processo Seletivo para turma 2019.2 (2ª turma de 2019), Produto Educacional é
a apresentação da proposta de desenvolvimento de um produto ou processo educacional a ser implementado em
condições reais de ensino. Por exemplo, uma sequência didática, um aplicativo computacional, um jogo, um vídeo,
um conjunto de videoaulas, um equipamento, uma exposição, entre outros. Nos editais anteriores, o produto
educacional é exigido da mesma forma.

Esta pesquisa teve como produto educacional uma sequência didática elaborada como roteiro para a realização das
aulas, que pode ser acessada no portal EduCapes, pelo seguinte identificador:



https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/553427, bem como as próprias discussões obtidas durante
realização das aulas podem ser consideradas um produto que surgiu a partir desta pesquisa.

3. Relato da experiência de aplicação do produto contendo a apresentação de imagens,
vídeos, fotos, áudios, links, sites, etc.
As aulas práticas foram realizadas em três salas de turma F (F1, F2 e F3), referentes ao 6º ano do Ensino
Fundamental II, com alunos e alunas com idade entre 10 e 12 anos, em uma escola localizada na Vila Itatiaia,
Goiânia, Goiás, no período de abril a junho do ano de 2018. Lecionei aulas de língua portuguesa para estas turmas e,
no período citado, ministrei as aulas da sequência didática elaborada para este estudo.

Segundo dados colhidos no PPP da escola campo, os responsáveis pela maioria dos alunos são prestadores de
serviços domésticos em residências ou para empresas. Há alguns que lidam no comércio informal, além daqueles
que são aposentados ou que estão desempregados.

O perfil socioeconômico é bem diversificado, mas boa parte recebia, na época da pesquisa, auxílio de programas do
governo federal, como o Bolsa-Família, demonstrando que a renda da maioria das famílias é baixa. A maioria mora
no próprio bairro Itatiaia ou nos setores circunvizinhos. Geralmente, iniciam e concluem seus estudos na escola, a
não ser em casos de serem sorteados para o Cepae-UFG ou mudança de setor ou estado.

47

A escola campo, assim como todas da Rede Municipal de Educação (RME) da cidade de Goiânia, adota o sistema de
Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano. Cada ciclo tem duração de três anos e não há interrupção entre os
agrupamentos de um mesmo ciclo. Segundo o PPP (2018, p. 24) da instituição, “toda essa organização busca romper
o modelo tradicional de escola, que enquadra os educandos em períodos anuais estanques, e também superar os
processos educativos homogêneos e lineares, de caráter conteudista”.

É importante salientar que alguns fatores contribuíram para diferenças no desenvolvimento das aulas entre as
turmas, como festividades escolares (Dia das Mães, festa junina), bem como os horários destinados às aulas. Na
turma F1, as aulas aconteciam sempre antes do recreio, e a última é sempre destinada ao lanche dos alunos, o que
consumia quase a metade de uma aula. Portanto, a realização das atividades nesta turma foi mais fragmentada do
que nas demais.

Foi organizada uma sequência didática com 23 aulas programadas a partir de fragmentos da Teogonia de Hesíodo.
Essas aulas constam de trechos do poema citado, comentários, contextualizações, como também foram inseridas
várias imagens de artistas consagrados para representar os deuses e os acontecimentos mais marcantes da
narrativa com o objetivo de, a partir de elementos visuais, facilitar a compreensão e interpretação do poema
hesiódico.

A escolha do corpus literário ocorreu a partir de estudos, como também de discussões com o orientador. Havia
dúvida entre as obras de Homero e Hesíodo, e a opção pelo segundo deu-se com base no tema origem dos deuses,
que poderia ser alicerce para outros assuntos e histórias.

A coleta de dados foi realizada a partir da gravação das aulas dadas, as quais posteriormente foram transcritas, o
que gerou um relato de experiência. Nesse relato, foram identificados alguns elementos que considerei relevantes,
como contribuições filosóficas para o ensino de Filosofia, a partir de atividades como elaboração de narrativas,
desenhos e debate a partir da mitologia grega.

Após a transcrição dos áudios das aulas, passei para a análise dos dados, e tendo como fundamento a Análise do
Discurso de tradição francesa, com ênfase nos estudos de Michel Foucault, o qual considera os discursos como
práticas formadoras de saberes que se articulam às práticas sociais não discursivas. Foucault separa os rituais da

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/553427


palavra, as sociedades do discurso, os grupos doutrinários e as apropriações sociais, que seriam grandes
procedimentos de sujeição do discurso.

Para Brandão (2015), Foucault demonstra que o discurso exerce uma função de controle de limitação e validação
das regras de poder em diferentes períodos históricos e grupos sociais. Assim, o discurso é o encadeamento entre
significantes e outros discursos externos. Ou seja, o discurso não direciona seu foco no significado, mas no
significante, portanto, no imaginário dos receptores desse discurso.

48

Assim, é necessário considerar a posição dos jovens em seu contexto e os elementos desse contexto que compõem
o conjunto de representações e saberes que esses adolescentes põem no processo comunicativo. Além disso, o
contexto condiciona o discurso, mas também é transformado por este numa relação dialética. Desse modo, os
enunciados emitidos pelos alunos e alunas refletem o contexto em que vivem. Podemos dizer, então, que seu
discurso é elaborado a partir de alguns elementos:

1. com base nos moldes impostos pela estrutura de ensino, em um primeiro plano
tendo como pano de fundo as regras construídas na escola ao longo do tempo, e
em segundo plano, as relações de poder professor-aluno;

2. suas vivências fora da escola, a cultura regional, local e familiar e discursos
proferidos no meio religioso;

3. filmes, jogos e a cultura gamer no geral, que os coloca em contato com uma
cultura mundial, de certa forma, por meio da internet.

O poema foi lido lentamente com os alunos. Normalmente, linha por linha, com pausas para decifrar os sentidos das
palavras mais difíceis para eles e para mim, com o objetivo de que todos compreendessem o enredo. Foi também
feito um glossário, no qual os estudantes pesquisaram palavras desconhecidas no dicionário e anotaram em uma
folha destinada a esta finalidade.

A aula 6 da sequência didática, por exemplo, após uma introdução ao tema por meio de filme, vídeos e imagens,
foram apresentados, para os alunos, os elementos da narrativa. O texto sobre o assunto, contido na sequência
didática, foi lido de modo colaborativo, ou seja, cada estudante leu uma parte, fiz explicações extras e respondi às
suas questões. Iniciei perguntando o que eles acham que deve haver em uma história para ela ser boa. Na turma F2,
quando falamos sobre o problema que deve compor uma narrativa, o aluno G2 fez uma boa intervenção, dizendo que
“se numa história não tiver problema, fica sem graça”. Em seguida, contei rapidamente a história da Sherazade, para
exemplificar a questão do clímax. Sherazade contava uma história todas as noites para o Sultão Shariar e pausava a
sequência na hora do clímax, para não morrer. O rei tinha o costume de casar-se e matar as esposas ao amanhecer,
mas Sherazade conseguiu ficar viva contando histórias.

Lembramos que os capítulos das novelas, geralmente, acabam também no clímax. Quando falamos do desfecho ou
resolução do problema, alguém disse que então “é a hora do casamento”. Outro disse que “é ganhar na Mega-Sena”.
Dessa forma, demonstraram ter compreendido bem a ideia do tipo de texto que iremos estudar. O aluno IF2, para
exemplificar, quando dissemos sobre os tipos de narradores (participante e observador), afirmou que, como narrador
participante, poderia iniciar um texto dizendo: “Eu sou o olho do Caos”. Achei poético e elogiei a perspicácia. Esse
aluno, em especial, no período do desenvolvimento do projeto, apresentou facilidade para se expressar oralmente,
mas dificuldades para registro. Utilizei também o exemplo do livro A Menina que Roubava Livros para demonstrar
como a morte foi narradora participante daquela história.
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Normalmente, todas as leituras foram feitas no coletivo. Os alunos liam, cada um uma linha e, em seguida, eu lia
novamente, tentando dar mais sentido, parando, explicando, pesquisando palavras desconhecidas no dicionário.
Considero que foi um trabalho de decifração do poema de Hesíodo e uma sequente transposição individual para
narrativas.

Antes de iniciar a leitura do poema, expliquei questões referentes à tradução. Disse que cada língua tem um “espírito”
próprio e que o grego tem o “jeitão” dele, assim como o espanhol, o inglês e assim por diante. Contei que o poema,
no grego, continha rimas. E que talvez poderiam achar muito esquisito, devido ao jeito de escrever muito diferente do
que estamos acostumados, mas que logo se acostumariam e poderiam, inclusive, achar muito interessante.
Mencionei a questão do sentido e da forma do poema e que nem sempre as traduções conseguem manter a forma
em versos e o conteúdo da história como o original grego.

Para iniciar e finalizar cada aula, sempre fazíamos um rápido resumo das informações colhidas. Perceberam a
importância do uso do dicionário e das discussões sobre os significados e o sentido de cada palavra desconhecida
no poema hesiódico.

Sempre lembrava também, nas ocasiões de escrita, que na narrativa a introdução deve ter marcações de tempo,
personagens e lugar. No desenvolvimento deve haver o problema, para a história ficar interessante, com emoção.
Frequentemente pedia também para lerem as próprias histórias e as dos colegas para verificarem se estavam boas
ou poderiam melhorar.

Após a transcrição de todos os áudios o desafio foi eleger elementos de análise que, ao final, foram: 1. A elaboração
de conceitos a partir de epítetos; 2. Discussões a partir dos Deuses Primordiais e a Castração de Urano; 3. Religião:
Confrontos e afinidades; 4. Relações com o mundo; 5. Imagens - uma conversa por símbolos; e 6. Mnemósine e as
Musas como garantia de dúvida.

Os epítetos são amplamente usados por Hesíodo na Teogonia e foram os maiores geradores de interesse e
participação por parte dos alunos. Um dos seres mitológicos que mais gerou discussão e exaltação de ânimos foi
Eros, cujo epíteto é “solta-membros”. Concluímos que o poeta usa a expressão “solta-membros” porque os
apaixonados são pessoas que frequentemente não usam a razão e acabam deliberando mal porque só pensam no
ser amado. Lembraram também que esse texto de Hesíodo nos mostra que as besteiras que se faz por amor não são
coisas típicas da atualidade. Ao contrário, ocorrem desde muito tempo. Tanto que os gregos já falaram sobre isso,
em forma de poemas, inclusive. Na parte que diz “Eros agia na decisão refletida”, os alunos concluíram que seria
como se Eros agisse, na razão, no coração e na ação.

Em todas as turmas, em qualquer ocasião cujo assunto do poema inclui Eros, o assunto gerou muita agitação, com
vários alunos querendo contar suas experiências ao mesmo tempo. Penso que esse comportamento dos alunos foi
positivo, pois demonstrou interesse e envolvimento com o assunto, o que gerou uma certa disposição em favor da
leitura de um poema que não é comum para eles.
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Além do epíteto de Eros, Crono – Curva-astúcia, Afrodite – respeitada, bela deusa e grama em volta, o nascimento do
astuto Zeus, Hades – Agita-a-Terra, ressoa alto, geraram discussões bastante interessantes que envolvem conceitos,
discussões sobre vingança, justiça, tempo, beleza, dentre outros.

A castração de Urano (céu) era um assunto que eu, como professora e pesquisadora, de certa forma, temia, tendo
em conta um contexto em que, movidas por ideias de um movimento que defende uma suposta “escola sem partido”,
pessoas comuns passaram a acusar professores de, dentre outras coisas, manifestar em sala de aula o que chamam



de “ideologia de gênero”. Contudo, penso que o aspecto mitológico e lúdico prevaleceu durante as aulas e não houve
problemas em relação a isso, como podemos ver na transcrição de uma aula que abordou esse assunto:

Na aula seguinte, dando sequência às aulas 15, 16, 17 e 18, pedi ao aluno JPF1 para recontar o que lemos para
rememorarmos a história. Ele disse que “a história começa quando Gaia estava muito brava com Urano, porque a
barriga dela estava enorme. Então ela pegou o adamanto e fez uma foice. Pra matar o Urano”.

Então eu perguntei: “Era pra matar ele mesmo?”.

JPF1 respondeu:

Bom, era pra tirar ele de cima dela, né? Pros filhos poderem sair e terem
uma vida normal. Aí ela fez essa foice e falou pros filhos dela que queria
que alguém tivesse coragem pra tirar ele de cima dela. Crono se
apresentou, porque ele já nasceu odiando o pai. Então ele foi e fez uma
tocaia sem o pai dele saber. Aí ele foi e tirou aquelas partes do homem,
sabe, tia, eu não vou falar.

Então completei: “As partes íntimas.”

JPF1: “É, as partes íntimas”.

A partir dessa frase, começa-se a narrativa do nascimento de Afrodite, que ocorreu nas três turmas, sem nenhum
contratempo que eu temia.

Confrontos em relação às crenças religiosas particulares ocorreram em algumas aulas. Confesso que esta foi uma
questão complicada, mas, de um modo geral, penso que os conflitos foram positivos, uma vez que colocam
costumes e dogmas em questão. E, em se tratando de ensino de Filosofia, esta é uma contribuição
consideravelmente importante.

Houve um episódio que considero bastante significativo a respeito do tema religião. Como questionaram sobre a
origem do mundo, “de verdade”, perguntei se já ouviram algo a respeito da teoria do Big Bang. O IF2 respondeu que é
sobre uma partícula que explodiu e gerou o universo. Nesse momento, o PF2 tapou os ouvidos, dizendo que sua
religião não lhe permitia ouvir sobre ciência. Eu disse a ele que “não estou falando que é assim ou assado, mas que
há cientistas que estudam isso e que, inclusive, Stephen Hawking já tem uma teoria diferente”. Ele respondeu que
“esses cientistas só ficam inventando coisa”, de maneira bem ríspida. Nesse momento, esclareci que não é assim. Ao
contrário, cientistas são pessoas que estudam, observam, escrevem e que nós não podemos simplesmente ignorar e
dizer que eles ficam inventando coisas. Disse também que não podemos ter a cabeça fechada para os
conhecimentos e não estudar porque achamos que já sabemos de tudo. Falei ainda que os mitos que estamos
estudando apresentam o modo como os gregos acreditavam ser a origem do mundo há muitos anos antes de Cristo.
Então, o aluno GF2 fez uma afirmação bastante perspicaz: “Esse era o Big Bang deles, né, professora?” Eu disse que
sim e continuamos.
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O fenômeno observado durante as aulas corrobora os resultados da pesquisa Wellcome Global Monitor 2018, um
estudo realizado com pessoas de todo o mundo sobre como elas pensam e sentem sobre a ciência e os principais
desafios de saúde. Esse estudo apresenta diversas variações, como: em países com maior desigualdade econômica,
as pessoas tendem a confiar menos nos cientistas (GALLUP, 2019, p. 50).

Em âmbito global, entre as pessoas com afiliação religiosa, 55% concordariam com seus ensinamentos religiosos,
em caso de desacordo entre a ciência e sua religião; 29% concordariam com a ciência e 13% disseram que depende



do problema. Globalmente, 64% das pessoas que têm afiliação religiosa, dentre as que disseram que a religião é uma
parte importante de sua vida diária, afirmaram que, quando há um desacordo, elas acreditam na religião, em
detrimento da ciência. Em relação ao Brasil, dentre os que consideram a religião importante em suas vidas, 75%
disseram que, quando ciência e religião discordam, escolhem a religião. Apenas 13% dos brasileiros entrevistados
afirmaram ter "muita confiança" na produção científica (GALLUP, 2019).

É interessante notar, que mesmo os alunos que se revoltaram durante as aulas, o fizeram, na maioria das vezes,
quando o assunto em pauta foi a própria ciência em contradição com suas crenças religiosas. Nos momentos em
que entraram em conflito porque os seres mitológicos gregos diferem do que prega a sua religião, eles mesmos
conseguiram meios para resolver o conflito, comparando Urano e Gaia ou Crono e Reia a Adão e Eva, dizendo que se
“casaram” porque não havia mais seres no universo para se multiplicarem. Penso que podemos dizer que aceitaram
e, mais do que isso, se envolveram lúdica e significativamente com as histórias e as atividades apresentadas, porque
mitologia e religiosidade são da mesma natureza. São afins e aceitáveis do mesmo modo.

No item “Relações com o mundo” saliento o jogo God of War (um jogo eletrônico desenvolvido pela Santa Monica
Studio e publicado pela primeira vez em 2005 para Playstation 2. É vagamente baseado na mitologia grega e tem a
vingança como seu motivo central. O jogador controla o protagonista Kratos (personagem que não existe na

mitologia de Hesíodo e Homero). Mais informações em: https://godofwar.playstation.com/) e o metal Adamanto,
citado por Hesíodo quando narra a castração de Urano. Nas três turmas, os alunos, principalmente os meninos,
identificaram o nome “adamanto” com o metal do personagem Wolverine, como também do filme do Pantera Negra.
O JPF1 falou que no Capitão América também tem um metal com um nome parecido. Pesquisamos na internet para
saber mais sobre esse metal e descobrimos que é um metal forte, com poderes mágicos que não existe na realidade.
Aparece, frequentemente, nas histórias da mitologia e de super-heróis, que também são um tipo de mitologia. Vale
ressaltar que o jogo também é mais conhecido e jogado pelos meninos, em detrimento das meninas, o que,
aparentemente, causou um interesse pelo projeto bem maior por parte dos meninos.
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Para auxiliar na compreensão de um poema extremamente “árido” para estudantes de 6º ano do ensino fundamental,
recorri, em todas as aulas, ao recurso da utilização de imagens. Foi feita, para a produção do material didático, uma
longa pesquisa de imagens referentes à Grécia antiga, como também de representações dos deuses presentes na
Teogonia de Hesíodo por diferentes artistas em vários períodos históricos. Algumas foram escolhidas e inseridas na
sequência didática e, a seguir, impressas e plastificadas em tamanho maior, coloridas, para que os estudantes
pudessem ver detalhes e manuseá-las no decorrer das aulas. Elas ficaram sempre disponíveis para observação e
foram de suma importância para a realização das atividades propostas na sequência didática.

4. Divulgação de sua forma de acesso/compartilhamento ou a própria disponibilização do
produto
A sequência didática será publicada em forma de Ebook como também está disponível no repositório EduCapes, no

seguinte identificador: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/553427

5. Considerações finais sobre o alcance do produto, a avaliação de sua aplicação, entre
outras
Aos professores que se interessarem por este projeto, saliento que ele pretende não ser estanque. Ao contrário, com
expectativa de flexibilidade, penso que as aulas programadas podem tanto ser aplicadas como foram planejadas,
como também é possível adaptar de diversos modos. Podem ser utilizados outros poemas antigos (como a Ilíada e a
Odisseia), como também poemas recentes que possibilitem a recriação do texto em forma narrativa; a execução de
menor quantidade de aulas também é possível, como também podem ser suprimidas, acrescentadas e modificadas.

https://godofwar.playstation.com/
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/553427


Ao final da realização das atividades, os envolvidos poderão escrever um texto avaliativo a partir de suas impressões
das experiências vividas, como também podem ter a oportunidade de exercer a livre criação a partir das aulas, como
textos, desenhos, teatro, dança e experiências estéticas diversas. Proponho ainda que seja feita uma exposição
dessas obras criadas por eles, dependendo da disponibilidade de espaço e tempo da escola para exercitar a
capacidade criativa dos indivíduos.

Considero, como pesquisadora, que este trabalho é relevante por contribuir significativamente para o ensino de
Filosofia, notadamente como possibilidade de aplicação no ensino fundamental, para o qual ainda não há variedade
considerável de propostas desta natureza. A utilização do material poderá proporcionar a realização de atividades
que envolvem a formação mais ampla do ser humano a partir da produção de narrativas sobre os mitos.
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1. Introdução
O produto educacional que busquei desenvolver no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás - CEPMG Waldemar
Mundim (onde cinco estudantes integraram os personagens centrais da dissertação do mestrado) traz uma proposta
de competências curriculares que contribuem para as ciências humanas tomar novo aporte teórico sobre os
estigmas sofridos por alguns estudantes, em especial, os estigmas espaciais, que acabam acarretando pouca
socialização dos alunos que moram em bairros categorizados como de população de baixa renda e, por isso, alguns
deles quando chegavam atrasados eram apelidados pelos seus pares de “pé de toddy”.

Procurei demonstrar a importância da pesquisa aplicada à educação na formação dos professores, sabendo que
essa experiência não pode ser vista como algo estanque, mas como algo em movimento, interdisciplinar, interativo,
dinâmico e representativo da realidade de cada espaço educacional investigado.

O produto educacional que foi desenvolvido por mim como professora de Geografia do CEPMG Waldemar Mundim
baseou-se principalmente em duas aulas de campo realizadas na Vila Itatiaia e no Residencial Orlando de Morais,
percorrendo alguns pontos importantes retratados pelos estudantes do 7º ano A, e as leituras que eles têm desses
espaços.

Apesar das dificuldades para executar uma aula de campo com estudantes de escola pública, enfrentei os desafios e
foram cumpridas as etapas do planejamento inicial, principalmente o convencimento dos seus pais e do grupo
diretivo da escola de que era preciso percorrer alguns pontos dos dois bairros onde morava a maioria dos estudantes
do 7º ano A.

Larrosa (2002) colabora dizendo que a vivência com outras pessoas requer tempo para refletir, olhar as superfícies a
serem atravessadas, escutar, contemplar e silenciar. Segundo o autor (2002, p. 21), as “[...] palavras criam sentido,
criam realidades e, às vezes, funcionam como potentes mecanismos de subjetivação”. Larrosa diz que a humanidade
raciocina através das palavras, é por meio delas que somos capazes de sentir e de elaborar o que somos.

Foi pensando nessa realidade de subjetividades que realizei duas aulas de campo com os alunos do 7º ano, turma A,
turno vespertino. A Vila Itatiaia e o Residencial Orlando de Morais (conforme demonstrado no capítulo 1, da
dissertação de mestrado intitulada Cartografias identitárias: estigmas e enfrentamentos vividos no espaço escolar por
alunos do Residencial Orlando de Morais), os dois bairros que proporcionalmente tinham os maiores números de
alunos matriculados no CEPMG em 2017 (ano da pesquisa de mestrado) e em 2019 (ano da escrita do produto
educacional).

Para a descoberta e o reconhecimento dos olhares juvenis, a aula de campo necessita ser bem planejada, para que
seja significativa em termos de uma formação humana mais sensível.



Corrêa Filho (2018) relata que é no bom planejamento que se determina o sucesso ou o insucesso de uma saída da
escola. É preciso estar ciente de que esta não pode ser uma atividade isolada, mas sim uma que solicita um
fechamento, um feedback.
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Para iniciar a aula de campo, no primeiro semestre de 2019, levei em conta ao escolher uma turma as características
específicas de cada estudante, que somam os 41 alunos do 7º ano A, cujo percentual considerável morava no
Residencial Orlando de Morais e no Antônio Carlos Pires se comparados aos 7ºˢ anos B, C e D.

Na perspectiva filosófica socrática, greco-clássica, precisamos reconhecer o nosso não saber de partida para a
construção dialógica do conhecimento das outras ideias. A ação de olhar e escutar é um sair de si para ver o outro e
a realidade, segundo seus próprios pontos de vista.

Diante das imagens acessadas apenas pela vida do consumo de bens e serviços, os estudiosos argumentam que
alguns jovens vivem uma cegueira urbana em suas redes de sociabilidade. Para superar esta “cegueira”, o que se
propõe é a educação de olhar e escutar em alguns dos seus espaços de vivência, “nosso olhar cristalizado nos
estereótipos produziu em nós paralisia, fatalismo, cegueira” (WEFFORT, 1996, p. 1).

Jamais poderemos sair com a turma sem que se tenha feito uma sondagem antecipada do lugar a ser explorado. O
professor precisa ter uma compreensão completa do trabalho que vai coordenar, isso porque nossas aulas precisam
ter início, meio e fim e, portanto, cumprir o objetivo a atingir.

De acordo com o escritor Corrêa Filho (2018), não é bom que o professor esteja em igualdade com os estudantes na
condição de conhecer o local, pois precisa responder aos questionamentos dos alunos. Por isso, a aula precisa ser
bem planejada. Posteriormente, a aula de campo ajudará no desenvolvimento de outros componentes curriculares.

A avaliação da aula de campo se deu através das exposições das impressões e conclusões que os estudantes
tiveram. Isso foi feito por meio de relatórios escritos em seus cadernos de campo, que aqui chamaremos de “caderno
de bordo”.

2. O desenrolar da aula de campo
Primeiramente, escrevi o projeto “Aula de campo no Residencial Orlando de Morais e Vila Itatiaia”, logo no início do
ano, para que ele pudesse ser incluído no Projeto Político Pedagógico (PPP) do CEPMG, em 2019. Esse projeto
contempla os objetivos específicos, a metodologia, as disciplinas e a turma envolvida, os recursos materiais e
humanos, o cronograma e a avaliação. O projeto é entregue, primeiro, para a apreciação da Comandante da
Instituição e, depois, se organiza a saída com os estudantes, que são acompanhados de um militar.

No mês de março de 2019, ao trabalhar com os alunos do 7º ano A o Eixo Temático: Social-Cartográfico-Físico

Territorial, nossas expectativas de aprendizagem eram observar, ler e interpretar diferentes textos para entender que
o espaço geográfico é produto da atividade social sobre um substrato natural. A partir daí propomos discutir, em sala
de aula, os espaços de vivência – como a escola e o bairro –, dos estudantes do 7º ano A, com base em suas
reflexões sobre a subjetividade dos lugares, como porção do espaço vivido, onde se criam identidades e estabelecem
relações cotidianas com a família, os amigos e os colegas.
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Procurei ilustrar a aula com a identificação, na planta urbana de Goiânia, do bairro de cada estudante como lugar de
vivência, valores e referências espaciais do grupo social a que pertencem. Listei, a seguir, os bairros de moradia dos



estudantes do 7º ano A, em 2019.

Gráfico 1. Bairros residenciais dos alunos do 7º ano A: preparação para aula de campo.
Fonte: Acervo da autora, 2019.

Foi exposta, em sala de aula, a Planta Urbana de Goiânia, justamente para que o aluno pudesse localizar seu lugar de
moradia e seu lugar de estudante no CEPMG. Cada um localizou, na planta de Goiânia, com uma estrela, seu lugar de
moradia e fizeram seu trajeto casa escola. Desse modo, muitos conseguiram identificar os limites territoriais do
município de Goiânia com os municípios de Nova Veneza e Santo Antônio de Goiás.

Mapa 1. Aula preparatória para campo, CEPMG, 7º ano A. Fonte: Arquivo de campo,
22/03/2019.



Solicitei que os estudantes encaminhassem mensagens ou fotografias para mim, via WhatsApp, das imagens que
eles achassem marcantes nesse percurso casa escola e vice-versa.

Diante das informações recebidas, montamos um painel com as fotos e as trouxemos para debate. A partir daí eles
realizaram uma escrita de suas impressões.

Figura 1. Imagem enviada para mim via WhatsApp da via não pavimentada do
Residencial Orlando de Morais. Fonte: Foto registrada pelo (a) estudante do 7º ano A,
em abril de 2019.



Figura 2. Imagem enviada via WhatsApp do percurso da Vila Itatiaia até o Colégio
CEPMG Waldemar Mundim. Foto registrada pelo (a) estudante do 7º ano A, em abril de
2019.

Figura 3. Imagem enviada via WhatsApp do percurso do Colégio até os bairros São
Judas Tadeu, o Jardim Pompéia e Goiânia 2. Fonte: Foto registrada pelo (a) estudante
do 7º ano A, em abril de 2019.

O trajeto de casa até a escola e vice-versa era sentido, por uma parcela dos estudantes, como uma oportunidade de
integração deles com o espaço público, e não apenas como um risco, considerando que muitos caminhavam a pé e
se deslocavam de ônibus para o colégio. Dos 41 estudantes pesquisados nesta etapa da pesquisa, 13 disseram que
esse trajeto era feito em grupo, a pé, raramente sozinho, salvo um colega que disse ir de bicicleta e outro de van;
apenas oito deles pegavam ônibus. Infelizmente, esses deslocamentos se dão sem a supervisão de um adulto,
expondo-os a riscos, pois atravessavam as ruas sem cuidado, não utilizando as faixas de pedestres. Só 13
participantes disseram ter medo de atropelamento.



Quando questionados sobre os problemas percebidos nesses percursos, como falta de faixa de pedestres, demora
no ponto de ônibus sem proteção contra sol e chuva para quem fica esperando o embarque, falta de policiamento,
ruas cheias de buracos etc., os adolescentes tendem a indicar preocupações coletivas e a “achar” possíveis soluções
rapidamente, mesmo que elas sejam difíceis de serem adotadas pelo poder público e pelas empresas privadas.
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O equipamento de datashow da sala de aula foi conectado ao site da Prefeitura de Goiânia

(http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/), na opção imagem de satélite, com exposição ampliada das
paisagens naturais (rios, lagos, áreas verdes) e das modificadas (praças, clubes, escolas, shopping, campo ou quadra
de futebol, plantações, etc.), tentando deixar mais visíveis as modificações nas áreas periféricas rurais e urbanas.

O desejo das pesquisas (tanto da dissertação quanto do produto educacional) foi e é o de construir uma prática
geográfico-educativa, de conhecimento da história do bairro desses alunos com a intenção de que eles possam
diminuir os estigmas espaciais - do local de moradia de alguns de seus colegas, mas parece que ainda não
conseguimos esse objetivo.

Posteriormente às aulas teóricas em sala, para iniciarmos a excursão urbana formamos trios no local de encontro,
que foi no CEPMG Waldemar Mundim. Foi sugerido que, quem tivesse câmera fotográfica ou gravador de áudio,
levasse consigo a campo para registros, além do “caderno de bordo”. No dia 9 de abril de 2019, com o “caderno de
bordo” em mãos, percorremos algumas ruas da Vila Itatiaia, e depois, no dia 16 de abril, o Residencial Orlando de
Morais. Vale Lembrar que já tínhamos discutido em sala de aula alguns conceitos metodológicos para depois seguir
para a aula de campo.

Precisávamos observar os seguintes pontos ou elementos:

os espaços públicos e privados;

a infraestrutura urbana, como calçadas, meios-fios, arborização, linhas de ônibus,
posto policial, posto de saúde, parques de recreação, faixas de pedestres,
principais vias que davam acesso ao Setor Central, posto de recarga de sit pass,
casa lotérica, etc.;

área comercial, área residencial, bem como as suas estruturas;

Áreas de preservações permanentes.

3. Os desafios das aulas de campo

Figura 4. Aula de campo na Praça da Vila Itatiaia. Fonte: Foto registrada pelo (a)
estudante em abril de 2019.

http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/


Só eu sei 
As esquinas por que passei 

[...] 
E quem será 

Nos arredores do amor 
Que vai saber reparar 

Que o dia nasceu 
[...] 

Só eu sei só eu sei 
E quem será 

Na correnteza do amor que vai saber se guiar 
[...] 

(Esquinas. Djavan)

Figura 5. Aula de campo no Residencial Orlando de Morais. Fonte: Foto registrada pela
pesquisadora em abril de 2019.



Deixe-me ir preciso andar, 
Vou por aí a procurar, 
Sorrir pra não chorar 

Se alguém por mim perguntar, 
Diga que eu só vou voltar 
Depois que me encontrar 

(Cartola/Candeia)

As análises e reflexões acerca das expressões orais e escritas dos alunos demonstraram que morar no Residencial
Orlando de Morais:

“É ruim demais com aquele poeirão e quando estava chovendo, só barro demais e que àquelas casas
doadas pela Prefeitura eram apertadas”; “Tudo é muito isolado aqui, perto do nada e a estrada para
chegar é toda esburacada”; o “bom é que pelo menos pode brincar de bola, soltar pipa na rua, porque a rua
é deserta”.
Retirar o corpo do educando do movimento por um momento, e submetê-lo a pensar, atrair a sua atenção por um
momento, é algo que envolve a educação do olhar, envolve o raciocínio, envolve a observação geográfica. De acordo
com a autora argentina Alderoqui (2006) entre a cidade vivida e a cidade pensada há uma descontinuidade. O lugar
ou a cidade pode ajudar a educar o olhar dos discentes e revelar o que esse lugar já foi no passado, tornando esse
discente intencionalmente curioso e questionador.
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Para isso é necessário que esse discente desenvolva algumas operações cognitivas da ordem não apenas sensíveis
ou perceptivas, mas, sobremaneira, conceptivas, conceituais e a partir daí poder classificar, selecionar, ordenar,
comparar, resumir, para assim poder interpretar ou instaurar significados lidos na cidade através da prática espacial
das nossas caminhadas.

Na maioria das vezes, o imaginário do discente no seu jeito de olhar foi só o utilitário, com o olhar prático, mas
objetivo, frio e quente. Viam e analisavam pelo gosto, não gosto. Ou pelo bonito ou feio. Serve para mim ou não.
Olhar de piedade ou de inveja. O seu imaginário estava fora da realidade ou das lentes do mundo das desigualdades



sociais, por isso procurei ressignificar os espaços percorridos, visto que alguns desses espaços de suas vivências
têm suas funcionalidades negligenciadas pelos gestores.

Na intenção de mostrar-lhes que a vida na periferia é mais complexa, comecei a narrar a história da criação do
Conjunto Itatiaia, e a partir daí traçamos parte da sua trajetória de lutas cheias de conquistas em prol do bem-estar
da geração daquele momento. Entrevistamos na nossa caminhada antigos moradores que, inclusive, acabaram de se
aposentar do tempo de trabalho no colégio Waldemar Mundim e recordaram que os moradores da época sofriam,
pois o Conjunto se encontrava no início de seu surgimento, sem nenhuma infraestrutura. A partir das reinvindicações
e da formação da Associação de Moradores da Vila Itatiaia (Amovita, criada em 1979), eles conseguiram, junto ao
poder público, muitas obras estruturais, que são as mesmas que faltam para os orlandinos hoje.

As últimas ruas do residencial Orlando de Morais estão margeadas pelas fazendas de gado leiteiro, com seus
espaços de florestas, cercas de arame farpado, cupins e pastos para alimentar o gado, elementos que não
despertaram, nos discentes da aula de campo, nenhuma atitude de surpresa, essas cenas passaram despercebidas
como cenário de vida rural no meio do urbano. Contudo, esse cenário me suscitou indagações, novas leituras da
configuração espacial.

Dos 41 estudantes que nos acompanharam, nenhum identificou a transição da paisagem urbana para a rural. Poucos
reconheceram, que no Residencial, existiam formas de vida sem alternativas de lazer, mesmo sem campo de futebol,
quadra esportiva, espaços públicos de áreas verdes, lojas de roupas, lanchonetes. Porém conseguiram identificar que
a localização do Residencial não era distante do Conjunto Itatiaia, mas se encontrava isolado e por isso parecia meio
triste morar ali.

Os estudantes não identificaram os limites territoriais da área urbana de Goiânia e a localização de bairros
periféricos como o Residencial Orlando de Morais e o Antônio Carlos Pires nos mapas. As falas de dois estudantes
manifestaram que existe uma injustiça na forma de morar. Infelizmente, não fizeram nenhuma observação sobre o
fato de o Residencial Orlando de Morais e o Residencial Antônio Carlos Pires serem os últimos loteamentos da região
norte de Goiânia, ou seja, estarem inseridos nas franjas urbanas.
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Os quatro colegas de sala residentes no Orlando de Morais nos conduziram à Associação de Moradores, onde fomos
recebidos e nos certificamos das várias reinvindicações para os dramas vividos pelos constantes assaltos e pela
falta de transporte coletivo à noite e nos finais de semana. A realidade interpretada é a de que os estudantes
visitantes reconheceram que são privilegiados por morarem na Vila Itatiaia, Goiânia 2 e em outros bairros mais
centrais na visão deles.

A escola, em uma das suas várias funções sociais, deve promover a inserção dos estudantes às diversas realidades
culturais. Assim, essa escola precisa ser repensada como um espaço integrador e acolhedor que reconheça,
investigue e reforce a cartografia identitária da comunidade complexa em que está inserida.

Compreende-se que aulas de campo juntamente com a formação continuada dos professores pode ser uma forma
de auxiliar a uma reflexão crítica com relação ao processo de ensino e aprendizagem de alunos migrantes ou não,
estigmatizados ou não.

E cabe a nós, geógrafos, uma grande tarefa, pois o geógrafo não olha a cidade apenas com os seus olhos, ele
aprende a vê-la ouvindo seus sons, apreciando seus aromas ou esquivando-se de seus odores, saboreia ele os seus
ritmos.

4. Considerações finais



Compreendi que a vida dos sujeitos estava inseparavelmente ligada aos espaços em que eles moravam ou moram.
Esses espaços são cheios de significado, são espaços “nutritivos” (GONÇALVES FILHO, 1979 p. 113), mas os
avanços tecnológicos atuais alterariam essas relações com os lugares. Desse modo, os sujeitos acabam perdendo o
enraizamento e o vínculo afetivo com eles, pois vivem no mundo moderno, sem as lembranças que nos propiciam a
construção dos afetos necessários ao enraizamento.

Se fôssemos pensar em termos culturais, veríamos que a concorrência do mundo do trabalho, na atualidade, diminui
nosso afeto relativo às pessoas, às relações que constroem nossas referências e até mesmo ao nosso lugarzinho.
Em nome da sobrevivência e da empregabilidade tudo isso fica extinto.

Ficamos indiferentes ao que acontece aos nossos olhos narcísicos, não olhando para a pobreza, para a exclusão e
para as relações sucateadas. Há tempos o sujeito civilizado perdeu a referência da terra como Gaia: percebe-se, a
partir daí, o aumento do reconhecimento de um mercado imobiliário, do agronegócio e, de forma não pormenorizada,
da construção de bairros nas periferias. São nos lugares das periferias urbanas que o migrante, por seu turno, vai
chegando com as raízes partidas: “a liturgia poderia enraizá-lo, criar e reviver tradições, valores, lembranças que dão
sentido à vida” (BOSI, 2004, p. 208).

De acordo com Deslandes et al. (2015), cada sociedade humana existe e se desenvolve em determinado espaço e se
organiza de forma particular e diferente de outras. Aquelas que estão vivendo na mesma época histórica apresentam
algumas semelhanças complexas, dado o fato de viverem num mundo marcado pela interferência das
comunicações. Logicamente, os jovens vivem o agora, marcado por seus costumes, e é com tais imperativos que
desenvolvem seu futuro, numa discussão constante entre o que já está pronto e o que será fruto de seu papel
principal.

60

É no espaço escolar que os conflitos vividos nos seus ambientes de intimidade e afetividade se realçam mais,
principalmente para aqueles profissionais mais sensíveis à escuta e à observação.

Pelo exposto, é delegado, na atualidade, aos sistemas de ensino, o compromisso de oferecer uma educação inclusiva
para todos, que propõe a inclusão dos considerados “diferentes”. Nessa perspectiva, a Declaração de Salamanca
(1994, p. 10) é taxativa em afirmar que “as escolas regulares são os meios mais capazes para combater as atitudes
discriminatórias, criando sociedades mais abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva”, que possa
testar experiências dos diversos produtos educacionais.

A escola é o lugar, por excelência, da formação de indivíduos que aceitem relacionar-se com as diferenças, e não que
apenas as observem como traço de fronteira, exclusão e discriminação. Para que isso aconteça é necessário que
haja aulas que busquem estudar os espaços de afetividade de cada educando, reforçando o trabalho da experiência
da escuta e do olhar com aportes interdisciplinares e transdisciplinares. Para maiores esclarecimentos da
metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa do produto Educacional visitem o site

http://educapes.capes.gov.br/handles/capes/559623 e também o repositório da Biblioteca da UFG.

Nenhuma identidade é construída no isolamento. Ao contrário, é
negociada durante a vida toda por meio do diálogo, parcialmente exterior,
parcialmente interior, com os outros. Tanto a identidade pessoal quanto a
identidade socialmente derivada são formadas em diálogo aberto. Estas
dependem de maneira vital das relações dialógicas com os outros
(GOMES, 2002, p. 3).

É a cultura e a sociedade que asseguram o desenvolvimento dos indivíduos, entretanto, é a convivência entre os
indivíduos que consente a preservação da cultura e a autoestruturação da sociedade. Para Morin (2000, p. 52), “[o]
homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura”. Todavia, podemos conceber que

http://educapes.capes.gov.br/handles/capes/559623


a integridade, a autonomia e o livre-arbítrio dos estudantes estabelecem nosso principal objetivo ético e pedagógico,
procurando não deixar que a multidimensionalidade e a complexidade humana desses sujeitos se tornem invisíveis.

No Brasil, os indivíduos de baixo poder aquisitivo não possuem, muitas vezes, outra maneira de desenvolver seu
aprendizado. De modo muito evidente, interpretamos, nas pesquisas de mestrado e na pesquisa do produto
educacional, que as famílias do Orlando de Morais passam por convivências constrangedoras quando seus filhos
dizem onde moram, vale ressaltar que isso acontece em vários lugares de suas trajetórias diárias, escola, trabalho,
lazer, etc.

Existe um descompasso entre o discurso da inclusão, centrado primeiramente na diversidade cultural e econômica
inerente ao ser humano, e o direito à igualdade de acesso às mesmas oportunidades.

Reforçando nossa ideia, ainda que alguns responsáveis obriguem os filhos a irem ao colégio, o motivo dessa ordem
é da “boca para fora”, uma vez que a maioria deles não teve um aprendizado pessoal marcado pelo sucesso escolar;
infelizmente, seus dramas começam em sua origem como classe desestruturada economicamente, classificada por
alguns grupos de um “desvalor” existencial e moral, por esse motivo procuramos levar uma turma piloto ao
Residencial Orlando de Morais apresentando um outro olhar para as diversas trajetórias desses moradores
estudantes.
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As famílias desses alunos que moram em bairros mais afastados, como esses que visitamos, sofrem do mal da
origem, já que não nasceram com o “bilhete premiado” de pertencer à classe média e sofrem discriminação no local
de trabalho, no espaço escolar e dos agricultores da vizinhança; estão em uma fronteira do nem urbano e nem rural.

Alguns estudantes moradores do Residencial Orlando de Morais se veem com “desvalor” e sorriem quando falam de
suas dificuldades diárias nesse percurso entre casa escola e vice-versa.

Pensando que as mudanças necessárias dar-se-ão a partir de uma sensibilização dessa comunidade escolar sobre a
visibilidade dos estigmas sociais sentidos, proponho algumas alterações no currículo da escola e, a partir daí,
divulgação, através dos planejamentos pedagógicos e das mostras pedagógicas, dos materiais sobre o histórico
ambiental dessa vizinhança. A partir da proposta pedagógica-geográfica do diferente olhar dos lugares, será possível
discutir temas como os fenômenos multicausais da violência e discriminação no espaço público escolar, buscando
alternativas que fortaleçam a capacidade de diálogo entre os discentes, docentes e demais envolvidos no processo
educativo.

Conclui-se que após a aula de campo na Vila Itatiaia e no Residencial Orlando de Morais os estudantes visitantes,
nas suas manifestações, expressavam reconhecimento de que, mesmo com as diferenças, se viam como iguais nos
problemas, alguns reconheceram que são privilegiados por morarem na Vila Itatiaia e bairros mais centrais na visão
deles. Logo, aparentemente naquele momento ninguém projetava uma imagem desvalorizada das pessoas que
residiam ali.
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1. Apresentação
A pesquisa que, em parte, apresentamos nestas páginas, nasceu de múltiplas inquietações que fazem parte da
nossa constituição enquanto sujeitos. Esse é um trabalho carregado de subjetividade porque nele assumimos a
nossa postura enquanto sujeitos que habitam uma região de Cerrado bastante castigada pelas investidas do capital
que destrói a natureza, penetra na cultura e expulsa campo. Mas, sobretudo, aqui nos colocamos como sujeitos de
resistência que usam a educação como alternativa de diálogo, problematização, crítica e, quiçá, transformação.

A proposta de ensino que apresentamos aqui faz parte de uma pesquisa desenvolvida durante o mestrado
profissional do programa de pós-graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado
à Educação da Universidade Federal de Goiás (Cepae-UFG). Esta proposta compõe o produto educacional da
pesquisa e foi aplicada no Colégio Estadual Maria Benedita Velozo, na cidade de Orizona, Goiás.

A escolha desse objeto de estudo guarda forte relação com a nossa preocupação, enquanto professoras da
Educação Básica, em relação à abordagem que é dada ao tema durante o ensino médio, especialmente quando se
analisa a matriz curricular do estado de Goiás (GOIÁS, 2013). Consideramos a necessidade de o ensino-
aprendizagem problematizar melhor o tema Cerrado, valorizando os aspectos da sociedade e da sua biodiversidade
e, durante este estudo, foi feito um esforço nesse sentido.

O suporte teórico da pesquisa vem especialmente da pedagogia de Paulo Freire, que defende que a indagação, a
busca e a pesquisa fazem parte da prática docente (FREIRE, 1996). E assim como Freire (2016), entendemos a
educação como uma forma de liberdade e humanização que parte do diálogo na busca pela liberdade. Nesse
contexto, portanto é fundamental a discussão sobre o meio ambiente em que estamos inseridos. Entender o mundo,
na nossa visão, é antes de tudo entender as relações culturais e ambientais das quais fazemos parte e é por isso que
a intervenção que aplicamos e que propomos enquanto produto educacional traz o aluno como um sujeito ativo no
processo de ensino aprendizagem.

Diante da preocupação com a degradação dos recursos ambientais e com a desvalorização da cultura, a pergunta de
pesquisa foi se seria possível que uma abordagem pedagógica que relacionasse a cultura e a biodiversidade do
Cerrado poderia contribuir para a aprendizagem crítica dos alunos do ensino médio.

A dissertação de mestrado apresenta na sua introdução as justificativas que nos levaram à escolha do objeto de
estudo, o estado da arte da pesquisa sobre o Cerrado no ensino médio e os objetivos da pesquisa. Ademais, há
quatro capítulos: no primeiro, discutimos a importância ecológica e social do Cerrado; no segundo, argumentamos a
respeito da interferência do mercado na educação brasileira e goiana, além de tratarmos da pedagogia crítica e
defendermos o seu uso no ensino de ciências; no terceiro, apresentamos a metodologia utilizada na intervenção
pedagógica que é o produto educacional da pesquisa e, no quarto, apresentamos os resultados da pesquisa.
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A sequência didática é baseada na proposta metodológica de Delizoicov e Angotti (1990), que propõem uma
dinâmica metodológica chamada: Três Momentos Pedagógicos, baseada nas concepções de educação de Paulo
Freire. Os três momentos da dinâmica são: Problematização inicial, Organização do Conhecimento e Aplicação do
Conhecimento.

1.1 Intervenção Pedagógica: a aplicação do produto educacional
Sequência Didática-Cultura e Biodiversidade no Cerrado  
Ciclo de Palestras: Duração - 3 aulas
Inicialmente pretendíamos sensibilizar os estudantes a respeito do objeto de estudo. Como era objetivo abordar o
Cerrado sobre aspectos biológicos, geográficos, históricos e culturais, convidamos palestrantes de diferentes áreas
para ministrarem palestras que abordassem esses aspectos. Além disso, conversamos previamente com os
palestrantes para que buscassem a participação dos estudantes, instigando perguntas e esclarecendo dúvidas.

Todas as palestras foram ministradas no segundo horário (7h45 às 8h35) e, quando não coincidia com os horários
de aula dos envolvidos no projeto, o professor responsável cedia seu horário para que os estudantes participassem.

A primeira palestra do ciclo foi ministrada no dia 5 de fevereiro, pela professora de Biologia, mestre em Recursos
Naturais do Cerrado. Foi abordado o tema Biodiversidade do Cerrado, e, ao final, foram respondidos aos
questionamentos sobre o tema. A palestrante deixou os estudantes bem à vontade e, mesmo durante a explanação,
permitiu perguntas. Os alunos fizeram perguntas relativas à vegetação, quando foi mencionado ser o Cerrado uma
floresta invertida, e ao fogo (Figura 1).

Figura 1. Palestra: Biodiversidade do Cerrado. Fonte: Acervo das pesquisadoras.

A segunda palestra do ciclo foi ministrada por um geógrafo, especialista em meio ambiente, no dia 6 de fevereiro, e o
tema abordado foi Geografia do Cerrado. Inicialmente foi mostrado mapa dos biomas e discutiram-se os
estereótipos associados ao Cerrado, muitas vezes descrito como uma “vegetação feia”. Ao falar das características
do clima, citou o regime de chuvas, desmatamento, poluição e assoreamento.



Ao citar o rio Corumbá, como exemplo de rio que está sendo prejudicado pelas hidrelétricas, foi contestado pelos
alunos e, diante disso, a questão se alongou. Ao final da palestra, falou rapidamente da nova área de desmatamento
do Cerrado conhecida como Matopiba, área que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e da água no Cerrado e
alertou para o risco de extinção do bioma e dos recursos hídricos (Figura 2).

Figura 2. Palestra: Geografia do Cerrado. Fonte: Acervo das pesquisadoras.

A terceira palestra foi ministrada por um historiador, especialista em História do Brasil. Abordou a colonização do
estado de Goiás e o povoamento do município de Orizona, bem como a formação dos povoados e a influência de
algumas famílias e da Igreja católica no município. Nessa palestra, os estudantes fizeram muitas perguntas,
especialmente relacionadas às famílias tradicionais que reivindicam a fundação da cidade (Figura 3).

Figura 3. Palestra História de Orizona. Fonte: Acervo das pesquisadoras.



Em todas as palestras houve participação dos estudantes, porém, na palestra sobre a história e cultura do município,
eles se mostraram muito interessados e questionaram o palestrante. Devido a isso, a palestra, cuja duração estava
prevista para 50 minutos, alongou-se por mais 20 minutos.
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1.2 Visita ao Memorial do Cerrado.  
Duração: 1 dia de campo
A visita ao Memorial do Cerrado, museu da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), foi acompanhada
pela coordenadora da escola, os professores de biologia, geografia e por mim. Dos 77 estudantes participantes da
pesquisa, apenas 47 viajaram à Goiânia para a visita ao museu.

Durante a visita, fomos acompanhados por uma monitora, estudante de geografia, que ficou responsável por
apresentar-nos os espaços do museu. Optamos por iniciar a visitação pelo Museu de História Natural. A monitora
narrou a história da evolução na Terra, enquanto mostrava painéis, fósseis, imagens que caracterizam as eras
geológicas e aspectos sobre a evolução de animais e plantas. O cenário que mostra animais taxidermizados chamou
bastante atenção dos estudantes, que quiseram fotografar e ficaram interessados em saber a espécie e como é feito
o processo para deixá-los da forma como estão expostos no museu (Figura 4).

Figura 4. Entrada do Museu de História Natural. Fonte: Acervo das pesquisadoras.



Já na Vila de Santa Luzia, enquanto a monitora apresentava os espaços e falava a respeito da história da colonização
do Brasil e das cidades históricas do estado de Goiás, passamos por espaços que mostram casas antigas, escolas,
comércio, jornais, igreja e bordel. A monitora falou da diferença entre o centro das vilas e a periferia (Figura 5).

Figura 5. Vila Cenográfica de Santa Luzia no Memorial do Cerrado. Fonte: Acervo das
pesquisadoras.



Depois de conhecer a parte urbana da vila, fomos conhecer as réplicas das fazendas. Enquanto falava de como era o
trabalho rural feito pelos escravos, com auxílio de animais, a monitora mostrava construções e objetos que
representavam esse período da história de Goiás (Figura 6).

Figura 6. Interação dos estudantes e monitora do Memorial do Cerrado durante a visita
Fonte: Acervo das pesquisadoras.



Posteriormente, fomos levados ao quilombo, onde pudemos ter uma ideia, a partir das explicações, de como era a
vida dos negros que fugiam da escravidão. E, por fim, visitamos a aldeia indígena, que é uma réplica da aldeia
Timbira, onde as ocas eram construídas formando um círculo (Figura 7).

Figura 7. Aldeia Indígena no Memorial do Cerrado. Fonte: Acervo das pesquisadoras.



Ao final, nos reunimos embaixo de uma mangueira, no final de uma trilha, onde agradecemos à monitora e
conversamos a respeito daquilo que vivenciamos no museu.

1.3 O Cerrado na visão da população local  
Preparação das entrevistas  
Duração: 1 aula
Após as palestras com especialistas de diferentes áreas e visitado o Memorial do Cerrado, os estudantes já haviam
tido contato com várias informações, de fontes científicas, sobre o Cerrado. Por tratar-se de uma pesquisa voltada
para o mundo dos estudantes, a etapa seguinte levou-os a campo para dialogar com a população da cidade onde
vivem.
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Nos dias 26 de fevereiro, nas aulas de biologia das três turmas participantes da pesquisa, o professor e eu
conversamos com os estudantes sobre as etapas do projeto que já haviam acontecido e explicamos que a ideia
agora seria entrevistar uma pessoa que morasse no município há mais de 40 anos, para que os questionassem sobre
o Cerrado e a cultura local.

Posteriormente, pedimos que os alunos formassem grupos de até cinco estudantes e formulassem perguntas que
seriam feitas durante a entrevista. Ao final da aula, reunimos os estudantes novamente para que as questões fossem
socializadas e para elaboração de um questionário a ser usado em todas as entrevistas. Esclarecemos que, durante



a entrevista, eles poderiam fazer novos questionamentos caso surgisse curiosidade sobre algum assunto abordado
pelo entrevistado.

Explicamos aos estudantes para fazerem o convite à pessoa que gostariam de entrevistar e marcar um horário no
contraturno das aulas para realizar a entrevista. Alertei-os de que os acompanharia nessas entrevistas. Terminadas
as entrevistas, deveriam ser transcritas e editadas para apresentação em pôster para os colegas.

Foi entregue para cada grupo um modelo de pôster com uma formatação padronizada. A apresentação dos trabalhos
foi marcada para o dia 18 de março de 2018.

1.4 Entrevistas  
Duração: O prazo para a apresentação das entrevistas foi de três
semanas.
No período entre 26 de fevereiro e 18 de março foram feitas e editadas para apresentação em pôsteres 17
entrevistas. Nesse período, acompanhei os estudantes nas entrevistas, realizadas de acordo com o roteiro prévio
feito em sala de aula. Conforme nossa orientação, no decorrer da conversa, os estudantes faziam outras perguntas
(Figura 8).

Figura 8. Registro das entrevistas. Fonte: Acervo das pesquisadoras.

Além de acompanhar os estudantes nas entrevistas, os professores de biologia, geografia e eu nos dispusemos a
orientá-los na edição delas e na formatação dos pôsteres. Alguns estudantes apresentaram mais dificuldades com
os equipamentos (celulares e computadores), mas, ao final, todos conseguiram apresentar o trabalho no modelo
proposto (Figura 9).

Os trabalhos foram apresentados no dia 19 de março de 2018, entre o 4.º e o 6.º horário de aula, no período entre as
9h35 e 12h para as turmas do 2.º ano. Os trabalhos foram apresentados por turma, iniciando com o 2.º ano “A”
fazendo sua apresentação para os colegas do 2.º “C” e 2.º “B”. Em seguida, o 2.º “B” fez apresentações para os
colegas do 2.º “A” e 2.º “C” e, por fim, os segundos anos “A” e “B” assistiram à apresentação do 2.º “C”. A socialização
do trabalho foi importante para que os estudantes pudessem observar que os relatos sobre a ocupação dos espaços
de Cerrado pela agricultura são coincidentes, assim como aqueles que dizem respeito às manifestações culturais do
município.

Figura 9. pôster apresentado pelos alunos. Fonte: Acervo das pesquisadoras.



1.5 Plantio de mudas  
Quantidade de aulas: 1 aula
O plantio de mudas estava previsto para ocorrer como a última atividade, porém resolvemos antecipá-la por temer o
fim do período de chuvas. Por isso, essa atividade foi feita no dia 22 de março, no segundo horário (entre 7h45 e
8h35). As mudas foram adquiridas em um viveiro da cidade.
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Os alunos foram reunidos na área escolhida e a professor de biologia recordou a palestra sobre biodiversidade do
Cerrado e a importância daquela atividade, uma vez que as plantas que seriam plantadas naquele local são
exemplares de espécies do Cerrado e serviriam para sombrear a área, diminuir a sensação térmica no local e manter
espécies importantes de nossa flora (Figura 10).

Figura 10. Plantio de mudas. Fonte: Acervo das pesquisadoras.

O terreno onde foram plantadas as mudas é uma área do Colégio Estadual Maria Benedita Velozo. As covas foram
feitas com auxílio de um voluntário adulto e os estudantes fizeram o plantio. Foram plantadas 20 mudas das
seguintes plantas: pequi (Caryocar brasiliense), guapeva (Pouteria ramiflora), cagaita (Eugenia dysenterica), caraíba
(Tabebuia aurea) e ipê amarelo (Tabebuia alba). Durante o ano, o cuidado com as mudas ficou a cargo dos
funcionários da escola responsáveis pela limpeza de pragas e controle de formigas.

1.6 Conservação do Cerrado  
Duração: Esta atividade demandou uma aula para explicação de
seus objetivos, uma semana de prazo para os estudantes
confeccionarem o trabalho e uma aula para apresentação.
No dia 23 de março de 2018, na disciplina de Arte, nas três turmas do 2.º ano, a professora pediu que os estudantes
fizessem uma apresentação com recursos de áudio e vídeo com o tema Conservação do Cerrado. A professora
relembrou as atividades já desenvolvidas no projeto sobre a Biodiversidade e Cultura do Cerrado, como palestras,
visita ao Memorial do Cerrado, entrevistas e o plantio de mudas e pediu que utilizassem o aprendizado dessas
etapas para fazerem uma apresentação que tivesse uma mensagem de conservação. Ela sugeriu um programa do
Windows, Windows Movie Maker, e promoveu uma oficina, em sala de aula, mostrando o funcionamento do
programa. Os estudantes sugeriram a utilização de um aplicativo de celular (Viva Vídeo) que apresenta as mesmas
funções do Movie Maker e o uso desse aplicativo foi autorizado por ela.

Os vídeos foram apresentados no dia marcado, e observamos que houve demonstração de grande preocupação com
o desmatamento, as queimadas e com a água. Embora o material reproduza muitas imagens retiradas da internet e
frases da internet, observamos que os estudantes demonstram preocupação com os problemas ambientais do
Cerrado e propuseram diminuição do desmatamento, fiscalização e cuidado com o meio ambiente.

1.7 Forma de acesso
O produto educacional está disponível no portal eduCAPES, no link abaixo:

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/554255

2. Considerações finais
O desafio a que nos propusemos era discutir a cultura e a biodiversidade do Cerrado tendo os alunos do ensino
médio como participantes e protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Durante toda a pesquisa nos
empenhamos no trabalho conjunto com os estudantes porque não pretendíamos, de modo algum, a reprodução do
modelo bancário de educação. E, ao final da pesquisa, percebemos que a nossa proposta teve resultado positivo
para a aprendizagem dos alunos.

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/554255


Os próprios alunos, em entrevistas de grupo, avaliaram os recursos utilizados na sequência didática como
importantes para a sua aprendizagem e consideraram que essa estratégia ajudou na conscientização a respeito do
Cerrado.
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Acreditamos ainda que a sequência didática que foi proposta e que está disponível no link da eduCAPES pode ser
desenvolvida em qualquer escola que esteja inserida numa região de Cerrado. Além disso, pode ser adaptada
considerando os aspectos culturais e ambientais de outras regiões do Brasil que não sejam o Cerrado.
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1. Considerações Iniciais
Este trabalho consiste na apresentação de um produto educacional, uma Sequência Didática (SD), com ênfase na
sua aplicação e nos seus desdobramentos, desenvolvida durante o período de formação no Mestrado Profissional
em Ensino na Educação Básica, do Centro de Estudo e Pesquisa à Educação Básica/ Cepae/UFG, nos anos de 2017 e
2018. A linha de pesquisa em que tal trabalho se insere é Concepções teórico-metodológicas e práticas docentes.

O trabalho, elaborado com base na concepção interacionista da linguagem, foi desenvolvido em salas de aulas de
ensino médio e ancorado na reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa guiado pela
produção de textos sob a perspectiva dos estudos de gêneros discursivos. Dessa forma, instauramos momentos em
sala de aula que reafirmaram uma visão da linguagem como interação social, desenvolvemos ações que
favoreceram, por parte dos estudantes, a percepção de marcas linguísticas e discursivas nas produções textuais.

Para tanto, revisitamos as teorias de Mikhail Bakhtin/Volochinov ([1929] 2006) para servirem de suporte para planejar
as ações com o gênero Artigo de opinião. Adotamos a metodologia de sequência didática proposta por Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004), que tem por finalidade ajudar os alunos a ampliarem sua escrita em diferentes
situações de comunicação, tomando como base a inserção desses sujeitos no processo de construção do trabalho
desenvolvido.

Destacamos como fundamental, na elaboração da Sequência Didática, a opção por desenvolver uma investigação
que considera a linguagem como prática social, o que está em consonância com a base sociodiscursiva de Bakhtin
([1950] 2011, [1929, 2006).

Sabemos que as intervenções didáticas planejadas e executadas têm como intuito colocar os alunos em situações
reais de comunicação, fazendo-os perceber que a aprendizagem não ocorre de forma isolada, mas que é nas
interações que trocamos saberes e construímos outros.

O produto tem como base o estudo ancorado na pesquisa-ação, com o intuito de verificar como os discentes das
turmas da 1ª série do ensino médio agenciam em seus textos os recursos linguísticos e discursivos. Para atingir
esse objetivo, produzimos uma Sequência Didática com intervenções pedagógicas que consideraram a perspectiva
dos estudos dos gêneros discursivos em sala de aula.

Salientamos que o produto educacional é feito a partir da verificação da aplicação e dos efeitos da Sequência
Didática desenvolvida na escola campo. Além disso, criamos também uma revista que sistematiza os textos
produzidos pelos alunos a partir do desenvolvimento da sequência didática, pois essa é uma forma de valorizar a
escrita discente, tendo como base um destinatário previsto, os leitores da página do Facebook da escola, que é
mostrada no decorrer do texto.

Na pesquisa, percebemos a necessidade de trabalhar com os discentes a noção de destinatário. Por isso, criamos a
revista para circulação dos textos produzidos na sala de aula. A decisão de publicação da revista deu-se juntamente



com os discentes, como uma forma de valorizar sua escrita e representar a escrita na sua dimensão leitor, ou seja,
os textos são escritos para serem lidos e circulados em práticas sociais.

69

Quanto às intervenções com o gênero Artigo de opinião, na sala de aula, percebemos fundamental trazer os olhares
de outros interlocutores para análise das produções textuais, sobre o assunto em debate. Com essa ação, nosso
intuito foi mostrar a necessidade de estimular e desenvolver práticas de reescrita nas escolas, com contribuições de
diferentes vozes, tanto dos próprios colegas estudantes como de autores renomados. Essa ação colaborou também
com a ampliação do nível de informatividade, o senso crítico, os pontos de vista dos estudantes. Para efetivação
desse aspecto, o contato inicial no primeiro semestre de 2017 foi essencial para o planejamento da sequência
didática, por favorecer o reconhecimento do ambiente em que seriam realizadas as intervenções, os materiais que a
escola poderia oferecer, bem como a delimitação das atividades de linguagem desenvolvidas pela escola.

Nesse sentido, a escolha do gênero Artigo de opinião partiu da necessidade do contexto escolar em despertar nos
educandos ainda mais o senso crítico e valorizar suas vivências pessoais, escolares e familiares. Para contribuir com
tal necessidade, produzimos e desenvolvemos uma sequência didática como um instrumento relevante para as
práticas de ensino de Língua Portuguesa, em especial as produções textuais.

Dessa forma, a ação didática aplicada promoveu inúmeras reflexões e outras ações didáticas, reconhecendo o texto
do aluno como objeto de ensino e aprendizagem, ponto esse destacado na elaboração da intervenção pedagógica
desenvolvida.

2. O percurso metodológico
Optamos por embasar nosso estudo na pesquisa de cunho qualitativo, por acreditarmos que atenderia aos objetivos
delineados por nós, como pesquisadoras e docentes da educação básica e superior de ensino. Esclarecemos
também que, para compreender o contexto de desenvolvimento da pesquisa, foi necessário ir a campo para verificar
os eventos comunicativos já realizados no lócus de pesquisa, percebendo-os em seu pleno desenvolvimento, pela
ótica das pessoas envolvidas e pesquisadas.

Segundo Bortoni-Ricardo (2008, p. 49), o objetivo da pesquisa qualitativa é desvendar o que está dentro da “caixa
preta”, identificando os significados e os motivos da escolha de um tema. Para Bogdan e Biklen (1994), na
investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo-se o pesquisador como mediador
das intervenções pedagógicas.

De acordo com o pensamento de Oliveira (2008), a pesquisa qualitativa permite a coleta de dados de várias
maneiras, desde a pesquisa etnográfica e a pesquisa-ação. Optamos pela pesquisa-ação por ser uma categoria que
pode ser usada na pesquisa qualitativa, como uma forma de atender aos objetivos do estudo. Então, a definição
dessa categoria somou ao trabalho de campo, envolvendo as situações de desenvolvimento dos atos de linguagem
na escola campo.

Segundo Severino (2007), a pesquisa-ação é aquela na qual o pesquisador ou pesquisadora passa a interagir com
seus sujeitos em todas as ações de linguagem desenvolvidas em sala de aula. O desenvolvimento da pesquisa-ação
leva em consideração a voz dos seus sujeitos, os quais fazem parte de nosso contexto de investigação. Esse
momento é registrado em notas de campo, com considerações acerca da proposta aplicada.
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Para articular a relação entre teoria e prática na construção do conhecimento, nos apoiamos nos estudos de Miranda
e Resende (2006). Para as autoras, a pesquisa-ação promove a interação social da pesquisadora com o campo de



pesquisa, possibilitando-lhe uma atuação de forma efetiva e reflexiva. O estudo promove a percepção dos princípios
básicos que compõem a pesquisa qualitativa, percebendo como se dão suas variáveis na instituição investigada.
Essas variações são estabelecidas por meio da definição do lócus e dos sujeitos.

Os dados desta pesquisa foram coletados, durante o ano de 2017, em uma instituição da rede estadual de ensino,
localizada no sudoeste goiano, na cidade de Jussara/GO. Atuaram como colaboradores de pesquisa alunos das
turmas da 1ª série do ensino médio.

No desenvolvimento da sequência didática, tivemos a ajuda da instituição e dos professores em todos os aspectos,
desde os físicos, estruturais, pedagógicos até os pessoais. A escola não mediu esforços para que a pesquisa fosse
realizada na instituição.

A seguir, apresentamos o modo como agenciamos a intervenção nas duas turmas da 1ª série do ensino médio,
destacando os textos explorados, os objetivos traçados, o passo a passo das ações exploradas, a proposta de
produção textual, as fichas de planejamento da escrita, dentre outros aspectos. Além disso, apresentamos a revista
produzida com os estudantes, publicada na página do Facebook da escola.

3. Atos de interlocução desenvolvidos na proposta de sequência didática – gênero artigo
de opinião
Para descrever como foi planejada a sequência didática, tendo como base a intervenção pedagógica desenvolvida,
tomamos a liberdade de articular nossas ideias às situações de escrita já realizadas na escola. Decidimos apresentar
aos alunos a proposta planejada, informando-os de que a escolha dos gêneros se deu a partir das ações já
desenvolvidas pela escola nas aulas de Língua Portuguesa, conforme o Projeto Político Pedagógico (2018) da escola
campo investigada e observações de aulas.

E para dinamizar nossa ação de interlocução, trazemos prints do produto educacional como uma forma de evidenciar
cenas de nossos atos de linguagem desenvolvidos no lócus de estudo. Rememoramos aqui um pouco do que foi
explorado na escola, a fim de motivar nossos interlocutores a desenvolver propostas pedagógicas que valorizem as
experiências de linguagem dos estudantes.

Uma das primeiras ações se voltou para a sensibilização dos estudantes em relação ao tema abordado, A escolha da
profissão. Para elaboração desta atividade, tomamos como reflexão a necessidade da percepção dos argumentos
presentes nos artigos escolhidos, evidenciando que eles são distintos de acordo com a tese defendida, que eles
marcam diferentes perspectivas. Ademais, refletimos também sobre discursos que demonstram casos em que
jovens do ensino médio se sentem pressionados em escolher profissões devido à influência de seus pais. Como se
pode observar, nossa proposta foi desenvolver esse conhecimento basilar em relação à escolha da carreira
profissional, já que os sujeitos de nossa pesquisa estão no período de escolha acadêmica.
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A Figura 1 mostra a ação desenvolvida com os estudantes, tendo como base a problemática discutida em relação às
posições, visões e ideologias construídas no que tange à formação acadêmica dos estudantes. Depois do primeiro
contato com o tema, os estudantes, na segunda atividade de interlocução, perceberam os movimentos da
argumentação. Nesta atividade foram explorados dois textos que serviram como objetos de ensino e aprendizagem
discente.

Figura 1. Captura de tela da sequência didática produzida na pesquisa – Gênero Artigo
de Opinião. Fonte:Elaborado pelas autoras.



A ideia foi que os alunos reconhecessem o veículo de circulação do gênero, a noção de destinatário e locutor. Nesse
sentido, a Figura 2 destaca as práticas pedagógicas criadas na segunda atividade que serviram para que os
discentes observassem as marcas de textualidade presentes no gênero.

Figura 2. Captura de tela da sequência didática produzida na pesquisa – Gênero Artigo
de Opinião. Fonte:Elaborado pelas autoras.

As próximas aulas representadas na Figura 3 serviram para verificar como os estudantes agenciam em seus textos
os aspectos linguísticos e discursivos na primeira produção textual, levando em consideração as atividades de
linguagem vivenciadas na sequência didática.

As possíveis questões norteadoras contidas na referida ação tinham como foco recuperar algumas das dificuldades
percebidas nos textos dos alunos durante o período de observação de aulas. Aspecto esse trazido por nós na
pesquisa devido à proposta de elaboração de sequência didática de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004).



Figura 3. Captura de tela da sequência didática produzida na pesquisa – Gênero Artigo
de Opinião. Fonte:Elaborado pelas autoras.

A referida ação permitiu ampliar o olhar dos alunos para com a escrita textual dos colegas de sala de aula. Nesse
sentido, concebemos nessa ação de linguagem o uso do texto como objeto de ensino e aprendizagem discente.
Após a realização desta atividade, desenvolvemos a terceira ação, nela trouxemos outros textos para sistematizar o
olhar discente em relação à produção escrita. Ressaltamos que os textos usados são frutos de uma entrevista
realizada com o docente de Língua Portuguesa da série pesquisada na qual relata aos estudantes sua trajetória
profissional.

Figura 4. Captura de tela da sequência didática produzida na pesquisa – Gênero Artigo
de Opinião. Fonte: Elaborado pelas autoras.



Na atividade 4, trazemos situações reais de uso da linguagem, dando ao aluno subsídios para a produção escrita, ou
seja, essa é uma maneira encontrada por nós de recuperar os enunciados ditos e vividos no momento da entrevista
com o professor. As produções usadas em sala de aula podem ser vistas na dissertação disponível no site

(https://repositorio.bc.ufg.br/tede/). Elas são um exemplo de como o professor pode agenciar ações que
entrelaçam o universo linguístico ao discursivo.

No caso da Figura 5, objetivamos ampliar o nível de informatividade textual discente, tendo como suporte o uso de
diferentes gêneros textuais. No decorrer da pesquisa aplicada na escola campo, vimos a necessidade de usar
figuras, charges, capas de revistas, artigos, dentre outros gêneros como forma de somar para a argumentação
textual, não as usamos neste texto por questões de autoria. Nessa experiência de linguagem, tentamos recuperar as
vozes presentes nos textos e suas posições ideológicas e enunciativas.
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Figura 5. Captura de tela da sequência didática produzida na pesquisa – Gênero Artigo
de Opinião. Fonte: Elaborado pelas autoras.

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/


Na Figura 6, apresentamos outra ação que somou para ampliar o nível de informatividade textual, na qual os
estudantes em grupos foram levados ao laboratório de informática para pesquisar sobre o tema. Nessas aulas, os
discentes tiveram acesso a outros gêneros como tabelas, gráficos, dados estatísticos, dentre outros. As informações
trazidas pelos grupos favoreceram a troca de conhecimento, assim como para Bakthin ([1929] 2006) e para nós, a
interação é o cerne das práticas comunicativas.

Figura 6. Captura de tela da sequência didática produzida na pesquisa – Gênero Artigo
de Opinião. Fonte: Elaborado pelas autoras.



As ações da sequência didática (SD) preveem a produção textual discente, bem como sua publicação em página
eletrônica da escola. Para tanto, a ideia foi resgatar ainda mais o nível de informatividade textual de modo a
favorecer a progressão do tema. Assim, pontuamos que os atos interlocutivos são retomados na Figura 7, em que
trazemos momentos de planejamento da escrita, aspecto esse destacado na Base Nacional Comum Curricular
(2017) e por nós, no decorrer do estudo realizado na escola campo.

A ficha foi apresentada aos alunos para que pudessem perceber o caminho a ser percorrido em relação à produção
escrita. Nela, os estudantes podiam planejar as situações de linguagem escolhidas e selecionar os possíveis
argumentos para defender sua tese.

Com a produção da ficha, notamos que os argumentos selecionados foram recuperados das ações interlocutivas
desenvolvidas no decorrer da SD, havendo um atravessamento dos aspectos discursivos em relação ao linguístico.

Figura 7. Captura de tela da sequência didática produzida na pesquisa – Gênero Artigo
de Opinião. Fonte: Elaborado pelas autoras.



O ato de planejamento da produção escrita favoreceu a escrita da segunda atividade de produção textual. Na Figura
8, trazemos a ação traçada e aplicada na escola campo, reforçando a necessidade de elaboração de enunciados
específicos para cada atividade de escrita.

Figura 8. Captura de tela da sequência didática produzida na pesquisa – Gênero Artigo
de Opinião. Fonte: Elaborado pelas autoras.

A definição do enunciado da produção escrita influenciou no modo como os discentes escreveram o texto, ou seja,
eles sabiam qual/quais seria(m) o(s) interlocutor(es) previsto(s). Assinalamos que a proposta ampliou o nível de



comunicação entre locutor e locutores.

Como os Artigos de Opinião foram publicados em revista, a próxima ação apresentada da Figura 9 contém o passo a
passo de como foi delineado o planejamento para revisar os textos dos alunos.

Figura 9. Captura de tela da sequência didática produzida na pesquisa – Gênero Artigo
de Opinião Fonte: Elaborado pelas autoras.

Nela, trazemos novamente outra ficha de reflexão da escrita, contendo questões que envolvem desde o título, o
assunto, os tipos de argumentos e as posições assumidas no texto. É relevante ressaltar que, desde o início da
pesquisa, os discentes foram informados de que os textos produzidos na sequência didática serviram em vários
momentos como suporte de ensino e aprendizagem e que, para tal, seria necessária a contribuição de suas vozes
em relação aos textos lidos.
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Figura 10. Captura de tela da sequência didática produzida na pesquisa – Gênero
Artigo de Opinião. Fonte: Elaborado pelas autoras.



A perspectiva por meio das fichas de leitura foi que os locutores conseguissem perceber a necessidade de
estabelecer diálogo com seus interlocutores, demonstrando que as escolhas e as posições assumidas não são feitas
de forma aleatória, mas sim dialógica e interacional. Vejamos como ocorre esse planejamento da Figura 10.

Na figura, observamos que, por meio de ações definidas e planejadas, os estudantes compreendem o modo como
interagir com os colegas de sala de aula de forma reflexiva, pois, no desenvolvimento da sequência didática,
exploramos a ideia de que um novo discurso é produzido a partir da relação de confronto ou de consonância entre os
interlocutores.

4. o que dizer sobre o já dito? as formas de divulgação, de acesso e de alcance do
produto educacional
Motivamos possibilidades de trabalhar o gênero discursivo Artigo de opinião na escola. A circulação e divulgação da
proposta se efetivou com a publicação da revista educacional na página do Facebook da escola campo.

Figura 11. Captura de tela da publicação da revista contendo os textos em página do
Facebook da escola campo. Fonte: Elaborado pelas autoras.



Nos processos de escrita vivenciados, vimos que a prática docente ancorada na perspectiva interacionista da
linguagem é um dos caminhos para ampliar a competência linguística e discursiva dos estudantes. Além disso,
tentamos fugir do plano de atividades cujo foco centra-se no reconhecimento das características estruturais e
composicionais do gênero.

Partimos da visão de que os estudantes já possuem esse conhecimento e de que o texto é o lugar no qual os alunos
partem do vivido para outras experiências. A ideia da circulação e divulgação dos textos produzidos surgiu da
necessidade de expandir os textos produzidos para além da sala de aula, o que pressupõe uma variedade de
interlocutores, além do professor.

Para além deste universo de comunicação, verificamos que também poderíamos buscar outras fontes de divulgação

do produto educacional, bem como da pesquisa realizada. Para tal, criamos um site interativo (escolaemrede.com)
para ampliar ainda mais a noção de destinatário previsto e a divulgação da pesquisa realizada no Programa de
Mestrado do Cepae/UFG. No site, os nossos interlocutores têm acesso ao produto educacional na aba Dissertação.
Vejamos o alcance do produto desenvolvido em nível local, nacional e internacional.

Figura 12. Captura da tela do site https://www.escolaemrede.com/ Fonte: Elaborado
pelas autoras.

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/educacao-basica-pesquisa/volume2/escolaemrede.com
https://www.escolaemrede.com/


No caso das Figuras 13, 14 e 15 é visível que a dissertação de mestrado contendo o produto educacional tem um
número de acessos expressivos (143), justamente por cumprir sua função social da escrita para além da sala de
aula. Para tanto, a dissertação tem acessos de ordem local, nacional e internacional, dando credibilidade à sequência
didática produzida, totalizando 4820 até o momento.

Figura 13. Captura da tela do site https://www.escolaemrede.com/. Fonte: Elaborado
pelas autoras.

No caso da Figura 14, temos a noção de em quais países ocorre a visualização do produto educacional que é a
dissertação produzida no Cepae/UFG.

Figura 14. Captura da tela do site https://www.escolaemrede.com/. Fonte: Elaborado
pelas autoras.

https://www.escolaemrede.com/
https://www.escolaemrede.com/


Figura 15. Captura da tela do site https://www.escolaemrede.com/. Fonte: Elaborado
pelas autoras.
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5. Considerações finais
Ressaltamos que, ao configurar essa ação na sequência didática, partimos do pensamento de Geraldi (1996) que
concebe a Aula como acontecimento e valoriza o conhecimento do educando. Então, a partir desse diálogo teórico
com o linguista, colocamos em prática esse aspecto nos atos de linguagem vivenciados em sala de aula.

https://www.escolaemrede.com/


Não poderíamos deixar de mencionar as contribuições do pensamento bakhtiniano para com as práticas de
linguagem planejadas, pois reconhecemos no outro/aluno sua força ilocucionária, permeada de vozes que emanam
do conhecimento linguístico que já possui. Nesse sentido, trabalhar com linguagem em sala de aula é pensar no
aluno como sujeito, que escreve e interage nas diversas situações de comunicação. Ao pensar no sujeito/aluno,
vimos que, durante o desenvolvimento da SD em sala de aula, os discursos atravessam o plano textual, pois o
dialogismo proposto por Bakhtin/Volochínov ([1929], 2006) integra os sujeitos aos discursos produzidos, o que é
oportunizado pela criação real de comunicação.

O trabalho consiste em verificar as marcas linguísticas e discursivas presentes nos textos dos alunos. Podemos
observar a gradação dessas marcas nos textos analisados, pois a primeira produção, exposta a título de
exemplificação, sintetiza os nossos anseios como pesquisadora, já descritos no ato introdutório.

Nessa perspectiva, salientamos que as situações de linguagem criadas são fundamentadas no diálogo, provocando
interação e estabelecendo comunicação entre os interlocutores, mostrando aos alunos a necessidade de incorporar
em seus discursos outras vozes que emergem de suas vivências comunicativas e sociais.

Nesse caso, os discursos usados para explorar a escolha da formação acadêmica rompem com a mera escolha
profissional e dão ao estudante possibilidades de reconhecimento das práticas sociais que envolvem as atuações
profissionais. A partir dos textos, debatemos com os estudantes sobre vários problemas sociais, psicológicos,
governamentais, dentre outros. Assim, foi-se construindo a ideia de que escolher uma formação acadêmica implica
ter consciência dos desafios e obstáculos.

No trabalho com o gênero Artigo de opinião, foi reveladora a força das questões discursivas reconstruídas nos textos
dos alunos, pois, com essa ação pedagógica, foi mobilizada nos estudantes a consciência da dimensão com que os
discursos são construídos e revisitados, possibilitando a construção de novos discursos, de novas práticas sociais.

Esperamos que nossa ação pedagógica possa contribuir com práticas de linguagem que ampliem a capacidade
linguística e discursiva dos educandos, possibilitando, assim, novas posições interativas e sociais com o mundo e o
outro. E, por último, vale ressaltar que temos consciência de que não existe uma fórmula, mas sim experiências
planejadas e vivenciadas que somam com nossa atuação docente.
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1. Considerações iniciais
Este produto educacional configura-se como parte da dissertação intitulada Ensino de língua portuguesa e formação
para o exercício da cidadania: uma proposta de ação pedagógica, que tem como objetivo refletir sobre a relação entre
o ensino de língua portuguesa na Educação Básica do Brasil e a formação dos estudantes desse mesmo contexto de
ensino para o exercício da cidadania. Com a finalidade de desenvolver parte da reflexão mencionada, uma proposta
de ação pedagógica foi construída, aplicada e analisada. Tal proposta, estruturada de acordo com o gênero
sequência didática, foi realizada em uma escola da rede estadual de ensino da cidade de Goiânia, junto a alunos da
3ª série do ensino médio, em uma disciplina eletiva intitulada E agora, José? Preciso escrever uma redação!

O objetivo da ação pedagógica realizada foi o de contribuir com o desenvolvimento da autoria dos estudantes que
participaram da disciplina eletiva, uma vez considerado o exercício da cidadania um ato responsável passível de ser
arquitetado e realizado de modo autoral mediante usos estratégicos que os sujeitos fazem da linguagem verbal. Esse
objetivo foi alcançado, principalmente, a partir do trabalho em sala de aula com os gêneros debate e redação
dissertativo-argumentativa do Exame Nacional do Ensino Médio, este último gênero uma solicitação da escola em
que se desenvolveu a ação. Por consequência, a sequência didática que será aqui apresentada como produto
educacional apresenta o mesmo objetivo da ação, pois se trata do gênero base das intervenções que compõem a
ação pedagógica.

Outro elemento, além da sequência didática, caracteriza este produto educacional. O site

https://alexiamariacardoso.wixsite.com/eagorajose foi criado em consequência da realização das atividades da
ação pedagógica e passou a ser também um espaço de divulgação deste produto educacional e da dissertação
mencionada, bem como um espaço de diálogo com profissionais da área da educação e do ensino interessados nos
temas ensino de língua portuguesa e formação para o exercício da cidadania. Seguem, abaixo, algumas imagens do
site e a sequência didática que poderá servir a outros professores como fonte de informação para a composição de
suas próprias ações.

Figura 1. Site criado. Fonte: Elaborado pelas autoras.

https://alexiamariacardoso.wixsite.com/eagorajose


Figura 2. Site criado. Fonte: Elaborado pelas autoras.

Figura 3. Site criado. Fonte: Elaborado pelas autoras.



As ações que foram se materializando em um produto educacional estão intrinsecamente relacionadas à pesquisa
que desenvolvemos, posto que partiram das perguntas: para que ensinamos o que ensinamos? Qual o objetivo do
ensino ao pensarmos a relação desse ensino com a educação e a relação da educação com a sociedade?
Definitivamente, essas perguntas têm sido recorrentemente feitas ao longo da história da educação e, sem dúvida,
são múltiplas as respostas possíveis a esse questionamento.

As respostas são múltiplas não só porque foram diversamente arquitetadas por diferentes filósofos, teóricos,
pensadores da educação, do ensino, dentre outros, mas também porque múltiplos foram os momentos históricos, os
contextos sociais e culturais, as ideologias circulantes que influenciaram tanto o entendimento da pergunta quanto a
arquitetônica das respostas.
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Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira número 9.394/1996, bem como em outros documentos que
regem a educação no Brasil, como nas Orientações Curriculares Nacionais e nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
estabelece-se que a educação tem por finalidade, ou objetivos, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O preparo do educando para o exercício da cidadania, como um dos objetivos da educação brasileira, chama especial
atenção dentre os outros dois objetivos materializados na Lei de Diretrizes e Bases, afinal: o que significa exercer a
cidadania e, antes disso, ser cidadão no Brasil? Em seguida: qual a relação entre o ensino e o uso da língua
portuguesa como exercício da cidadania? Por fim: como ensinar língua portuguesa de modo a contribuir com a
formação do educando para o exercício da cidadania?

São essas as questões que derivamos da primeira grande pergunta e que nortearam a construção deste trabalho,
nortearam a arquitetônica de uma resposta, que não pretendemos de forma alguma que seja definitiva. Encaramos
mais como uma resposta que suscita outras questões e outras respostas mais, que suscita o diálogo constante, a
construção de novos caminhos e a realização de novos atos, tão necessários a um ensino dinâmico.

Como metodologia, selecionamos a pesquisa-ação, uma vez que esse modo de pesquisar melhor se relaciona aos
objetos e objetivos deste trabalho, bem como a outros elementos que se conectam ao ato de pesquisar sobre língua,
ensino e educação. Assim, estabelecemos para esta pesquisa-ação um objetivo de pesquisa e um objetivo de ação
que se conectam especialmente pelo conceito de autoria.



O objetivo de pesquisa do nosso trabalho foi o de refletir sobre a relação entre o ensino de língua portuguesa na
Educação Básica brasileira hoje e a formação para o exercício da cidadania dos educandos desse mesmo sistema e
nível educacionais. Por se tratar de uma pesquisa-ação, esse objetivo foi alcançado mediante atividades teóricas e
práticas, uma vez estabelecido e realizado um segundo objetivo, o objetivo de ação. Dessa maneira, aumentamos as
possibilidades de oferecer resultados mais compatíveis com a realidade educacional brasileira de hoje e
aumentamos também, por consequência, as possibilidades de oferecer resultados capazes que melhor contribuem
com a transformação dessa realidade.

O objetivo de ação deste trabalho foi o de desenvolver a autoria de alunos da Educação Básica com a finalidade de
contribuir com a formação desses educandos para o exercício da cidadania. Objetivamos com essa ação
pedagógica, organizada na forma de sequências didáticas, refletir sobre a relação acima mencionada a partir de um
desenvolvimento, mesmo que mínimo, das competências de leitura, de produção e de análise de textos, orais e
escritos, de diferentes gêneros, uma vez percebida a relação dessas competências com o conceito de autoria.
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Para a realização da pesquisa, consideramos especialmente as reflexões teóricas de Thomas Marshall (1967) sobre
cidadania, de José Murilo de Carvalho (2017) sobre cidadania no Brasil e de Mikhail Bakhtin (1993; 2011; 2016) sobre
ato responsável, sobre autoria e gênero do discurso. Consideramos ainda os estudos de Paulo Freire (2014), Philippe
Perrenoud (2008), Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz (2004), Severino (2017) sobre pesquisa-ação, bem como
consideramos as orientações de Stella Maris Bortini-Ricardo (2011) sobre pesquisa qualitativa e sobre a postura do
professor pesquisador.

2. Sequência didática: os traços da experiência

2.1 Produção inicial
Gênero em foco: redação dissertativo-argumentativa do Exame Nacional do Ensino Médio.  
Tema do gênero em foco: “Caminhos para combater o racismo no Brasil”.  

Objetivo: avaliar a produção textual escrita dos alunos; identificar alguns dos principais conteúdos, habilidades,
atitudes e valores que necessitam serem trabalhados ao longo da sequência didática.  

Metodologia: apresentar a proposta de redação aos alunos; ler e discutir brevemente os textos motivadores da
proposta; solicitar a produção de um texto do gênero redação dissertativo-argumentativa do Exame Nacional do
Ensino Médio.  

Material de leitura e de análise: textos motivadores da proposta de redação da prova do Exame Nacional do Ensino
Médio de 2016.  

Recurso: fotocópias da proposta de redação mencionada;  
fotocópias da folha de redação para a escrita do texto.  

Tempo: 1 hora e 30 minutos.  

Observação: a redação dissertativo-argumentativa do Exame Nacional do Ensino Médio foi focalizada por solicitação
da coordenadoria da escola campo, pois os alunos da disciplina eletiva participariam do Exame Nacional do Ensino
Médio em breve.

2.2 Módulo 1
Gênero em foco: debate oral  
Tema do gênero em foco: “A criminalização do funk no Brasil”  



Objetivo: apresentar conteúdo relacionado especialmente à composição do gênero em foco; desenvolver habilidades
argumentativas dos alunos.  

Metodologia: apresentar a dinâmica do gênero em foco; ler e discutir brevemente os textos da coletânea; dividir os
alunos em três grupos; reservar um momento para organização dos grupos e para o planejamento das falas; iniciar o
debate dos pontos de vista apresentados por cada grupo.  

Material de leitura e de análise: coletânea de textos de diferentes gêneros que se relacionam com a temática do
gênero em foco.  

Recurso: fotocópias da coletânea de textos mencionada.  

Tempo: 1 hora e 30 minutos.  

Observação: O debate oral foi focalizado especialmente porque possibilita uma interlocução imediata entre os
sujeitos da situação comunicativa. Assim, os alunos retomam textos anteriores e antecipam textos respostas para a
produção de seus próprios textos com mais facilidade e de forma mais produtiva, uma vez que a figura e as
respostas imediatas do interlocutor a sua frente contribuem para a realização dessas ações e para a avaliação, por
parte dos próprios alunos, de suas produções. Desse modo, o debate oral contribui significativamente para o
desenvolvimento de habilidades argumentativas dos alunos.

79

2.3 Módulo 2
Gênero em foco: debate oral  

Tema do gênero em foco: “A criminalização do funk no Brasil”  

Objetivo: apresentar conteúdo relacionado especialmente à composição do gênero em foco; desenvolver habilidades
argumentativas dos alunos.  

Metodologia: analisar trechos do debate realizado na aula anterior; retomar brevemente a leitura e a discussão dos
textos da coletânea; dividir os alunos em três grupos; reservar um momento para a organização dos grupos e para o
planejamento das falas; iniciar o debate dos pontos de vista apresentados por cada grupo.  

Material de leitura e de análise: coletânea de textos de diferentes gêneros que se relacionam com a temática do
gênero em foco; trechos da primeira etapa do debate.  

Recurso: fotocópias da coletânea de textos mencionada; quadro branco e marcador para o registro e análise dos
trechos da primeira etapa do debate.  

Tempo: 1 hora e 30 minutos.  

Observação: após a realização do debate, foi solicitado aos alunos escreverem, para um colega específico da
disciplina e em casa, um texto do gênero redação dissertativo-argumentativa do Exame Nacional do Ensino Médio
sobre “A criminalização do funk no Brasil”. Assim, por meio dessa atividade, os alunos conectariam os gêneros
debate e redação a partir especialmente das semelhanças composicionais e conteudísticas que esses gêneros
compartilham entre si para, em seguida, construírem com mais facilidade e de forma mais produtiva suas redações.

2.4 Módulo 3
Gênero em foco: dissertativo-argumentativo do Exame Nacional do Ensino Médio  
Tema do gênero em foco: “A criminalização do funk no Brasil”  

Objetivo: avaliar habilidades dos alunos de leitura e de análise de textos; apresentar conteúdo relacionado
especialmente à composição do gênero em foco; desenvolver habilidades dos alunos de construção e de realização
de projeto de texto.  

Metodologia: solicitar que os alunos coloquem em ordem um texto do gênero redação dissertativo-argumentativa do
Exame Nacional do Ensino Médio de autoria da professora responsável pela disciplina sobre “A criminalização do
funk no Brasil”; analisar o texto a partir especialmente de aspectos composicionais e conteudísticos do gênero em



foco; solicitar a reunião dos alunos com o colega para quem escreveram seu próprio texto; solicitar a leitura do texto
do colega; solicitar a análise do texto do colega; solicitar o preenchimento da ficha de leitura e de análise para a
realização da atividade de reescrita.  

Material de leitura e de análise: texto do gênero dissertativo-argumentativo de autoria da professora responsável
pela disciplina; textos produzidos pelos próprios alunos; ficha de leitura e de análise. Recurso: fotocópias em
fragmentos do texto de autoria da professora responsável pela disciplina; fotocópia em tamanho A1 do texto de
autoria da professora responsável pela disciplina; fotocópias da ficha de leitura e de análise.  

Tempo: 1 hora e 30 minutos.  

Observação: após a leitura e a análise dos textos produzidos, foi solicitado aos alunos reescreverem suas redações,
em casa, agora considerando as observações feitas pelos colegas e pela professora sobre aspectos composicionais
e conteudísticos do texto do gênero em foco. Além disso, foi solicitado aos alunos considerarem um grupo de
interlocutores durante a reescrita de seus textos, quais sejam, todas as pessoas que participariam da culminância
das disciplinas eletivas e que provavelmente leriam seus textos quando esses fossem disponibilizados em site.
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2.5 Módulo 4
Gênero em foco: filme  
Tema do gênero em foco: a relação entre presente, passado e futuro na construção dos sujeitos e da sociedade
brasileira.  

Objetivo: conectar os temas e os textos trabalhados em sala de aula; desenvolver habilidades dos alunos de leitura e
de análise de textos.  

Metodologia: assistir ao filme brasileiro intitulado Uma história de amor e fúria.  

Material de leitura e de análise: filme Uma história de amor e fúria.  

Recurso: computador notebook; datashow; caixa de som.  

Tempo: 1 hora e 30 minutos.  

Observação: o filme foi focalizado especialmente porque é um gênero multimodal que possibilita a visualização
animada de temas abstratos que compuseram a sequência didática em andamento e que os alunos apresentaram
dificuldades em assimilar e se apropriar para a construção de seus próprios textos. Desse modo, com os cenários, as
experiências e os relatos das personagens do filme, por exemplo, os alunos puderam com mais facilidade e de forma
mais produtiva assimilar e se apropriar dos temas e dos textos trabalhados em sala de aula.

2.6 Módulo 5
Gêneros em foco: filme; funk; redação dissertativo-argumentativa do Exame Nacional do Ensino Médio.  

Tema dos gêneros em foco: a relação entre presente, passado e futuro na construção dos sujeitos e da sociedade
brasileira; a realidade do povo brasileiro residente nas favelas do Brasil; “Caminhos para combater o racismo no
Brasil”.  

Objetivo: conectar os temas e os textos trabalhados em sala de aula; desenvolver habilidades dos alunos de leitura e
de análise de textos.  

Metodologia: socializar leitura e análise do filme Uma história de amor e fúria; ouvir o funk “Eu só quero é ser feliz”;
socializar leitura e análise do funk “Eu só quero é ser feliz”; solicitar que os alunos coloquem em ordem um texto do
gênero redação dissertativo-argumentativa do Exame Nacional do Ensino Médio de autoria da professora
responsável pela disciplina sobre “Caminhos para combater o racismo no Brasil”; analisar o texto a partir de aspectos
conteudísticos, composicionais e estilístico do gênero do qual participa.  

Material de leitura e de análise: filme Uma história de amor e fúria; funk “Eu só quero é ser feliz”; texto do gênero
redação dissertativo-argumentativa do Exame Nacional do Ensino Médio de autoria da professora responsável pela



disciplina.  

Recurso: celular; caixa de som; fotocópias em fragmentos do texto de autoria da professora responsável pela
disciplina. 

Observação: gêneros do discurso tão diferentes em termos de composição e de estilo foram focalizados em virtude
da relação que estabelecem entre si pelos conteúdos que tematizam. A partir da aproximação desses gêneros, os
alunos puderam interagir com formas mais ou menos difíceis de ler e de analisar, o que contribuiu para a
concretização dos objetivos da aula.
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2.7 Módulo 6
Gênero em foco: documentário  

Tema do gênero em foco: as realidades das juventudes brasileiras dentro (e fora) das escolas públicas da Educação
Básica do Brasil.  

Objetivo: conectar os temas e os textos trabalhados em sala de aula; desenvolver habilidades dos alunos de leitura e
de análise de textos; promover uma identificação dos alunos com os jovens que participaram, direta e indiretamente,
da composição do documentário.  

Metodologia: assistir ao documentário brasileiro intitulado Nunca me sonharam; socializar leitura e análise do
documentário Nunca me sonharam.  

Material de leitura e de análise: documentário Nunca me sonharam.  

Recurso: computador notebook; datashow; caixa de som.  

Tempo: 1 hora e 30 minutos.  

Observação: o documentário foi focalizado especialmente porque, assim como o filme, é um gênero multimodal que
possibilita a visualização animada de temas abstratos, o que auxilia os alunos nos processos de assimilação e de
apropriação dos temas e dos textos trabalhados em sala de aula. Além disso, em virtude dessa particularidade, o
documentário contribuiu com o processo de identificação dos alunos com os sujeitos que participaram da
composição do documentário Nunca me sonharam, um dos objetivos da aula.

3. Produção final
Gênero em foco: redação dissertativo-argumentativa  

Tema do gênero em foco: “A importância de poder e de conseguir se expressar argumentativamente no Brasil de
hoje”  

Objetivo: conectar os temas e os textos trabalhados em sala de aula; produzir textos do gênero redação dissertativo-
argumentativa sobre o tema em foco.  

Metodologia: retomar brevemente todas as atividades, textos e gêneros trabalhados em sala de aula ao longo da
disciplina eletiva; solicitar a produção escrita de um texto do gênero redação dissertativo-argumentativa sobre o
tema em foco.  

Material de leitura e de análise: todos os anteriores.  

Recurso: quadro branco e marcador para o registro de títulos e de fragmentos de textos e para a formulação de
esquemas.  

Tempo: 1 hora e 30 minutos.  

Observação: os textos do gênero em foco produzidos pelos alunos foram expostos para leitura na culminância das
eletivas, evento que se realizou na semana seguinte à semana de produção dos textos. Desse modo, os alunos não
revisaram e reescreveram seus textos antes da exposição, atividade que possibilitaria uma comunicação mais eficaz
e uma interação mais produtiva com os interlocutores.
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4. Culminância
Gênero em foco: cartaz; história em quadrinhos; redação dissertativo-argumentativa.  

Tema do gênero em foco: “A importância de poder e de conseguir se expressar argumentativamente no Brasil de
hoje”; “A criminalização do funk no Brasil”; “Caminhos para combater o racismo no Brasil”.  

Objetivo: comunicar por meio de dissertações e de argumentações sobre o tema em foco; interagir com alunos,
demais membros da escola e comunidade visitante.  

Metodologia: organizar a sala para a recepção dos visitantes; recepcionar os visitantes; estimular os visitantes a
interagirem com os textos dos diferentes gêneros disponíveis em sala; solucionar possíveis dúvidas dos visitantes
sobre as atividades que se realizaram ao longo da disciplina E agora, José? Preciso escrever uma redação!  

Material de leitura e de análise: cartazes do filme Uma história de amor e fúria e do documentário Nunca me
sonharam; história em quadrinhos sobre a criminalização do funk no Brasil; textos do gênero redação dissertativo-
argumentativa do Exame Nacional do Ensino Médio de autoria da professora responsável pela disciplina sobre “A
criminalização do funk no Brasil” e sobre “Caminhos para combater o racismo no Brasil”; textos do gênero redação
dissertativo-argumentativa de autoria dos alunos da disciplina sobre “A importância de poder e de conseguir se
expressar argumentativamente no Brasil de hoje”. Recurso: quadro branco e marcador para o registro de títulos e de
fragmentos de textos; fotocópias dos cartazes; fotocópias da história em quadrinhos; fotocópias dos textos de
autoria da professora e de autoria dos alunos.  

Tempo: 3 horas.  

Observação: durante a culminância, os alunos da disciplina E agora, José? Preciso escrever uma redação? ficaram
responsáveis pela recepção dos visitantes dentro da sala e também pelas interações que ali se realizaram. Desse
modo, os alunos instigaram as leituras, auxiliaram nas atividades de colocação de textos em ordem e responderam a
dúvidas que surgiram sobre a disciplina, os textos e as temáticas ali dispostas.

A pesquisa realizada, resultando na materialização de produtos educacionais, contribui não só com o
desenvolvimento da autoria dos alunos sujeitos da pesquisa, como também colabora com reflexões que contribuem
para a reconstrução de significados do ensino na educação básica. Com essas reflexões, um site foi criado para
potencializar o acesso às produções textuais dos alunos e às sequências didáticas construídas, aplicadas e
analisadas.

O site foi inicialmente construído para divulgar as produções textuais dos alunos para que esses fossem lidos por
outras pessoas além da professora responsável pela disciplina e dos colegas de sala. Posteriormente, em acordo
com os estudantes, o site passou a funcionar também como um espaço em que professores pudessem acessar as
sequências didáticas desenvolvidas em aula e as análises das ações pedagógicas aplicadas. Por fim, esse mesmo
site assumiu também a função de espaço para o compartilhamento de experiências, em que professores pudessem
divulgar, comentar e analisar a realização de suas próprias atividades, com o objetivo de demonstrar principalmente
que o desenvolvimento de competências, como as relacionadas à autoria, é um processo contínuo, que exige tempo,
pesquisa e trabalho.
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Assim, esse espaço tornou-se um meio de contribuir com atos de cooperação de professores da Educação Básica,
não só de língua portuguesa, especialmente no que se refere à formação do educando para o exercício da cidadania.
Essa formação, como foi possível perceber, não ocorre de um dia para o outro, nem de um semestre para o outro,
nem de um ano para o outro. É um processo que, com destaque, não se finaliza enquanto os sujeitos existirem, pois
a formação dos sujeitos está diretamente atrelada aos atos cotidianos que respondem ao mundo da vida e ao
mundo da cultura. Por essa complexidade e por esse caráter contínuo da formação dos sujeitos é que se faz tão
importante a existência de pequenos e grandes espaços para a interlocução.
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1. Apresentação
O Projeto de Ensino e Aprendizagem de Geometria Plana para Todos (PEAGPT) é um produto educacional elaborado
como instrumento de investigação da pesquisa de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino
na Educação Básica PPGEEB - Cepae/UFG.

A pesquisa de mestrado foi realizada no período de 2016 a 2018 e teve como objetivo desenvolver e investigar as
estratégias de ensino de conteúdos de Geometria Plana, na perspectiva da Educação Matemática Inclusiva,
buscando responder à seguinte questão-problema: 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?

Trata-se de uma investigação que considera as práticas de ensino como ponto de partida na formação continuada de
uma professora do ensino fundamental de uma escola pública e inclusiva no município de Itaberaí-GO.

A partir do trabalho colaborativo, envolvendo uma parceria entre professores-pesquisadores da academia e
professores da educação básica, procuramos promover ações docentes e um caderno com os registros dessas
estratégias, que subsidiaram nossa análise.

A teoria histórico-cultural de Vygotsky (1994), complementada pela teoria da atividade humana de Leontiev (2016) e
a teoria da atividade de aprendizagem na criança em Galperin (1987), são alguns dos pressupostos teóricos que
subsidiaram a investigação e as ações pedagógicas. A criação das estratégias e instrumentos pedagógicos foi
fundamentada também no conceito de Desenho Universal Pedagógico, de Kranz (2015).

Para o alcance dos objetivos propostos, adotamos a abordagem qualitativa, utilizando técnicas e instrumentos tais
como: observação participante, diário de campo, entrevista estruturada, gravação de áudio e vídeo e registro dos
alunos.

Encontramos como resultado o reconhecimento da importância e do uso dos procedimentos pedagógicos para
ajudarem os educandos a encontrarem motivos para participarem da atividade. Assim como a realização da
atividade em grupos promoveu uma maior interação entre os alunos e propiciou a utilização de linguagem própria e a
ajuda do outro na atividade de aprendizagem.

Outro resultado foi que a elaboração dos instrumentos pedagógicos, na perspectiva do Desenho Universal
Pedagógico, permitiu que todos os educandos participassem da atividade de maneira criativa na aprendizagem dos
conteúdos de geometria. Consideramos ainda, que foi importante, a mediação do docente para potencializar nos
educandos o raciocínio intuitivo nos conceitos de área e perímetro.

A compreensão dos objetivos de cada atividade pelos alunos foi importante para que eles pudessem compreender
melhor as estratégias utilizadas, a intenção de cada atividade e até mesmo o desenvolvimento de um maior interesse



em participar da aula. Identificamos essas características em relatos dos educandos.

Outros relataram também que gostaram das atividades utilizadas com os instrumentos pedagógicos, das atividades
em grupos, da organização das aulas, das mediações docentes e, principalmente, porque conseguiram entender os
conceitos estudados. Os educandos apresentaram interesse em participar das aulas nos mostrando que as
atividades realizadas provocaram transformações em suas aprendizagens. Desse modo, notamos uma mudança na
dinâmica e contexto inclusivo daquela turma.
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Ao longo da realização do PEAGPT, percebemos um maior envolvimento dos educandos nas atividades
desenvolvidas, mostrando uma interação colaborativa entre eles, a fim de fomentar a aprendizagem dos conceitos
trabalhados. Identificamos tais características no processo e também na avaliação feita pelos alunos e professoras
da turma.

Destacamos nesse processo que é possível todos os alunos participarem da mesma atividade e que um
planejamento colaborativo entre os professores inclui não só os educandos, mas também todos os envolvidos na
atividade, como as professoras regente, de apoio e do Atendimento Educacional Especializado (AEE), assim como se
envolvido no processo a coordenação pedagógica.

2. O produto educacional
O produto educacional foi desenvolvido pelo pesquisador com a colaboração da professora regente de matemática
da escola. Foram observadas algumas aulas de matemática, no ano de 2016, da docente educadora para
conhecimento do contexto da turma.

Na ocasião, a turma escolhida, segundo o currículo da escola, trabalhava conceitos de área e perímetro. A matrícula
de alunos com deficiência nessa turma foi outro ponto que nos interessou. Foram também realizadas entrevistas
com as professoras de Apoio e de Atendimento Educacional Especializado – AEE e ainda leitura do Projeto Político
Pedagógico - PPC e do Plano de aulas da professora.

A partir do exposto, as aulas foram planejadas e fundamentadas nos conceitos do Desenho Universal Pedagógico de
Kranz (2015), Teoria da Atividade de Leontiev (2016) e na Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky (1994).

Eixo Temático: Grandezas e Medidas  

Série: 8º ano do Ensino Fundamental  

Conteúdo: Sistema de medida: área, volume e perímetro.  

Pesquisador: Danilo Borges Caetano.  

Colaboradora: professora de matemática da Escola  

Orientadora: Jaqueline Araújo Civardi.

Figura 1. Capa do PEAGPT. Fonte: Elaborado pelo autor.



O produto educacional foi desenvolvido com o objetivo de ampliar a compreensão dos conceitos de área e perímetro
por meio de estratégias e materiais pedagógicos que possibilitem a participação de todos na atividade, na
perspectiva da Educação Matemática Inclusiva. Dessa forma, tínhamos os seguintes objetivos específicos:

Desenvolver e utilizar materiais na perspectiva do Desenho Universal Pedagógico.

Criar problemas com caráter desafiador, investigativo e reflexivo no processo de
ensino e aprendizagem dos alunos.



Incentivar várias formas de interação e colaboração dos alunos, uns com os
outros.

Levar o aluno a buscar conexão com os dados apresentados com a generalização
do que é posto.

Nessa direção, a elaboração das estratégias de ensino tomou por base as características dos sujeitos, contexto da
escola e os pressupostos teóricos que subsidiaram a construção do projeto de ensino e aprendizagem. A teoria do
Desenho Universal Pedagógico foi utilizada por nós como um princípio, fundamentado na Teoria Histórico-Cultural,
considerando a interação social para desenvolver uma aprendizagem coletiva e com sentido, com o propósito de
incluir todos os educandos na atividade de aprendizagem.
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Para construir os Geoplanos, escolhemos materiais de boa durabilidade, como a madeira. Além desta característica
que é do Desenho Universal Pedagógico, também lixamos e deixamos o acabamento arredondado para facilitar o
manuseio e, com o mesmo propósito, escolhemos parafusos de ponta arredondada. O material foi colorido de modo
a destacar o contraste das cores, assim, alternamos entre cores escuras e claras delineando o perímetro do
quadrado e a área do Geoplano. As Figuras 2 e 3 ilustram a construção e como ficaram os Geoplanos.

Figura 2. Construção do Geoplano. Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 3. Geoplanos. Fonte: Elaborado pelo autor.



Estas características foram pensadas para que todos pudessem ter acesso ao material, independentemente de suas
características físicas e intelectuais e manuseassem o material com segurança, guiados por uma intencionalidade
pedagógica. Elaboramos também algumas maquetes para o cálculo de área e perímetro, conforme a Figura 4.

Figura 4. Maquetes. Fonte: Elaborado pelo autor.

As maquetes seguiram as mesmas características. Os alunos usaram barbantes, fita métrica e régua para auxiliarem
a medição das dimensões. Essas atividades foram realizadas em grupos.

Escolhemos a planta baixa da escola para trabalhar os conceitos de área e perímetro e ampliamos no tamanho 120 x
90 cm para diminuir o esforço dos educandos ao manusear o objeto, conforme a Figura 5.

Figura 5. Planta baixa da escola. Fonte: Elaborado pelo autor.





As mediações docentes, trabalhos em grupos, o uso de materiais manipuláveis e a utilização de signos e
instrumentos foram determinantes para motivar e auxiliar o educando no processo de ensino e aprendizagem. Nesse
sentido, as estratégias foram pensadas com o intuito de garantir que todos os alunos participem da atividade com o
entendimento das ações e sem qualquer tipo de barreira no acesso ao conhecimento. Desse modo, temos a
compreensão de que é “necessário e imprescindível que o planejamento contemple mediações pedagógicas que
possibilitem a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os alunos, na perspectiva do Desenho Universal
Pedagógico” (KRANZ, 2015, p. 157).

3. Metodologia do Peapgt
O processo metodológico está descrito sob a direção dos objetivos específicos que traçamos para o PEAGPT.

3.1 Objetivo 1
Desenvolver e utilizar materiais pedagógicos na perspectiva do Desenho Universal Pedagógico.

Estratégias
# construção do Geoplano para utilizar nas aulas;

# imprimir a planta baixa da escola no formato de um banner. Convidar um pedreiro ou mestre de obras para ir à sala
de aula mostrar aos alunos como ele faz o cálculo para cobrir a base com azulejos, o cálculo do perímetro, etc.
Preparar um cronograma de perguntas e estratégias para envolver os alunos na situação prática;

# construir seis maquetes de regiões que representem cômodos de casa ou comércios e desenvolver situações-
problema para que, em trios, os alunos resolvam. Com a maquete será distribuída uma lista com os procedimentos:
medir as regiões com régua ou fita métrica, calcular área e perímetro, estabelecer relações de escala de medidas,
etc. Incentivar os alunos a construírem uma relação matemática que represente essa situação;
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# propor ao grupo que escrevam como foi a estratégia que utilizaram. Após trocar as maquetes entre os grupos,
pedir para cada grupo analisar a resolução do problema do outro. Pedir para que cada grupo apresente a solução do
grupo avaliado e comente se concorda com a solução ou se tinha outra maneira de resolver.

Recursos/Instrumentos
O material será confeccionado com materiais duradouros, seguros, coloridos, de modo que haja um contraste de
cores (aspectos do DUP).

Banner impresso em lona no formato 90x120 cm ou papel tipo planta baixa.



Maquetes de madeira; régua e fita métrica, lista com as orientações da atividade; espaço organizado para seis
grupos;

Período
Anterior à aplicação deste plano nos momentos de estudo e planejamento da professora regente para que ela possa
participar desta atividade.

3.2 Objetivo 2
Criar problemas com caráter desafiador, investigativo e reflexivo no processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

Estratégias
# entregar uma atividade para os alunos resolverem em grupos de três ou quatro pessoas. A divisão será aleatória,
de modo que todos participem da atividade. Cada grupo irá receber a mesma atividade com orientações e passos a
seguir para a resolução de problemas de área e perímetro utilizando o material didático Geoplano;

# para garantir que todos compreendam a atividade, o professor irá a todo o momento acompanhar os grupos dando
dicas, fazendo provocações e utilizando a prática com intencionalidade pedagógica;

# pedir para cada grupo elaborar um problema envolvendo área e perímetro (desenvolver a criatividade). Após a
construção, fazer a troca do problema com outro grupo. Esse problema deverá ser resolvido com o Geoplano. Após o
grupo conseguir resolver o problema, pedir para que cada um apresente o resultado obtido para toda a turma.

Recursos/Instrumentos
Geoplano e ligas elásticas; lista da atividade com as orientações e passos descritos; Geoplano.

Período
Aplicação das atividades.

3.3 Objetivo 3
Incentivar várias formas de interação e colaboração dos alunos, uns com os outros.

Estratégias



# nos grupos de trabalho, incentivar e provocar os alunos a definirem as estratégias de resolução com o seu colega
no grupo;

# envolver cada colega do grupo na atividade;

# desenvolver a manifestação oral do aluno como avaliação das suas estratégias e dificuldades;

# uso da linguagem oral e escrita para avaliarem a resolução da atividade do outro grupo quando for solicitado.

Recursos/Instrumentos
Orientação e participação do professor nos trabalhos em grupos; uso de linguagem escrita e verbal para que os
alunos compreendam o objetivo da atividade.

Período
Em todo momento.

3.4 Objetivo 4
Levar o aluno a buscar conexão com os dados apresentados com a generalização do que é posto.

Estratégias
# nas atividades desenvolvidas com as maquetes, pedir aos alunos para estabelecer uma relação matemática que
represente a situação do problema recebido;

# motivar os alunos a refletirem se essa relação funciona para qualquer situação, o que precisa ser observado, quais
os cuidados, etc.;

# realizar a construção de um memorial com os alunos. Atividade individual. Motivar os alunos a revelarem pontos de
que gostaram e que foram desafiadores e o que aprenderam sobre o conteúdo. Após, motivar alguns alunos a
comentarem seu memorial com os colegas.
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Recursos/Instrumentos
Mediação do professor. Construção do memorial.



Período
Duas últimas aulas.

4. Processo avaliativo do Peagpt
A concepção que fundamentamos foi a avaliação formativa e processual. Foi observada a participação de todos os
alunos em cada atividade. Observamos também o planejamento das ações dos grupos e a realização dos planos.

Após cada atividade, os alunos foram motivados a falar sobre as dificuldades encontradas, o que aprenderam e o
que sentiram ao realizar cada atividade.

Nas atividades realizadas em grupos, cada grupo analisou o plano de resolução do outro grupo e apontou por escrito
as suas considerações.

Os alunos resolveram uma lista de problemas envolvendo área e perímetro após as aulas em que manipularam o
Geoplano, a maquete e a planta baixa. A lista foi resolvida em duplas.

No último dia de aplicação deste plano de ensino, foi pedido aos alunos que construíssem um memorial sobre esta
experiência.

5. Considerações finais
O produto educacional contribui para o desenvolvimento da nossa dissertação do mestrado, uma vez que foi a partir
da aplicação do PEAGPT que realizamos a observação das aulas e fizemos a análise dos dados. A experiência foi
muito rica, pois identificamos por meio da análise dos dados que a pesquisa contribuiu para a formação da
professora regente e principalmente para a aprendizagem dos sujeitos.

Procuramos desenvolver um contexto inclusivo onde todos os educandos participassem da atividade e que
desenvolvessem aprendizagens e experiências significativas. Ao ler os relatos dos alunos e também dos professores
envolvidos, percebemos que o ambiente inclusivo se estendeu também para o aspecto do ensino e não somente na
aprendizagem. As professoras regente, de apoio e AEE participaram da construção do plano e, assim, todos os
educadores envolvidos tinham conhecimento claro dos objetivos de cada aula do projeto de ensino e aprendizagem.
Na execução dele, vimos que um bom planejamento e estratégias pensadas num contexto inclusivo podem dar mais
autonomia aos alunos para que eles mesmos possam resolver os problemas.

A escola em que realizamos esse projeto ficou com todos os materiais desenvolvidos e disponibilizamos o PEAGPT
em portable document format (pdf) para que todos os professores tivessem acesso e de alguma forma contribuirmos
nas atividades pedagógicas.

Acreditamos que este produto educacional contribui para os professores tanto na inspiração de ideias como também
na possibilidade de ensinar conteúdos de área e perímetro numa perspectiva inclusiva. No entanto, ao compreender
a maneira como o projeto de ensino foi criado, numa perspectiva colaborativa entre professores, conhecendo melhor
as características da turma e elaborando estratégias de ensino que explorem a criatividade, autonomia, participação
e aspectos desafiadores para os educandos, este produto educacional pode auxiliar também em outras áreas de
ensino.

Não fizemos uma ampla divulgação deste produto educacional, mas ele pode ser encontrado com as descrições de
todas as atividades, mais os relatos e análises dos resultados na nossa dissertação de mestrado disponível em



http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8597. Informamos ainda que o PEAGT está na íntegra nos apêndices
da dissertação.
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Esperamos que este relato de experiência possa contribuir para a construção de uma educação mais inclusiva e
mostrar aos educadores possibilidades pedagógicas de ensino e aprendizagem da matemática.
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1. O contexto da experiência vivida
A tecnologia está avançando de maneira muito rápida e que muitas vezes não conseguimos acompanhar, o que
acaba tendo relação direta com o desenvolvimento de nosso trabalho como professores, devido ao fato de nos
sentirmos inseguros com tantas mudanças e, muitas vezes, por não termos à nossa disposição os materiais
necessários para podermos trabalhar com a tecnologia em nossas salas de aula.

Papert (2008, p. 18) nos traz a seguinte reflexão: “[...] por que, durante um período em que tantas atividades humanas
foram revolucionadas, não vimos mudanças semelhantes na forma de ajudarmos nossas crianças a aprender?”. Esta
reflexão nos faz levar o olhar para as escolas e salas de aula, que mantêm suas estruturas e organizações há muitos
séculos, sem grandes mudanças e sem apoio tecnológico.

Estas “não mudanças” em nossas escolas e salas de aulas estão fazendo com que nossos estudantes não tenham
interesse nos estudos e, até mesmo, em frequentar a escola, pois, além de terem que ser apenas ouvintes, muitas
vezes lhes são propostas questões que eles não conseguem resolver, ocasionando o não aprendizado. Por isso, “se
não confrontamos as crianças com situações nas quais elas precisem desenvolver conceitos, ferramentas, limites,
elas não têm razão para aprender” (VERGNAUD, 2008, online, s/p).

É nesta perspectiva que, durante o desenvolvimento da dissertação de mestrado, buscamos situações que levassem
ao estudo de conceitos matemáticos juntamente com o uso da programação de computadores, pois percebemos
que, ao aprenderem a programar e usar algoritmos, os estudantes precisariam buscar conceitos matemáticos para
que avançassem no algoritmo que estavam criando.

Neste sentido, também, que Papert vê no computador a possibilidade de
tornar a aprendizagem de matemática mais humana e concebe a ideia de
que a aprendizagem matemática ocorra em um ambiente onde aprender
matemática se torne algo natural e contextualizado, assim como é
aprender outra língua vivendo no país em que esta é falada.
(RAMPANELLI, 2019, p. 43).  
A ideia de “falar matemática” a um computador pode ser generalizada a
aprender matemática na “Matelândia”, isto é, num contexto que está para
a aprendizagem da matemática assim como viver na França está para
aprender francês. Assim, uso a imagem da Matelândia - onde a
matemática se tornaria um vocabulário natural - para desenvolver minha
ideia de que a presença dos computadores poderia aproximar as culturas
humanística e matemático-científica. (PAPERT, 1986, p. 19).



Seguindo estas concepções que chegamos à questão inquiridora da pesquisa: Que invariantes conceituais
matemáticos podem ser explorados a partir de uma situação de criação de jogos produzidos com o uso do Scratch?

Com este questionamento, fomos em busca de realizarmos uma atividade de programação de computadores que
fizesse sentido para os estudantes participantes, condizente com a realidade em que estão inseridos. Sobre a
realidade dos estudantes, vale destacar que a pesquisa foi desenvolvida em um ambiente não formal de educação,
que é a Organização Não-Governamental Sociedade Espírita Trabalho e Esperança (ONG SETE) que está localizada
no Setor Madre Germana II na periferia de Goiânia/GO. Nesta ONG os estudantes participam de diversas atividades
no turno inverso da escola regular, dentre estas atividades têm-se as oficinas que são realizadas pelo projeto de
extensão Ações Pedagógicas em Ambientes Digitais (@PED) da Universidade Federal de Goiás, no qual são
desenvolvidas atividades mediadas por computadores e tablets e baseadas em jogos digitais.
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São várias as crianças que são atendidas no projeto @PED que acontece duas vezes por semana e o dia todo, então,
para a realização da pesquisa, optamos pelo turno da manhã, em dias diferentes das ações do @PED e recebemos,
semanalmente, seis crianças que demonstraram interesse em participar da pesquisa. Estas crianças tinham entre 11
e 13 anos e eram estudantes do Ensino Fundamental II. Dos seis estudantes, dois frequentavam o 6º ano, três o 7º
ano e um o 8º ano. Entre estes estudantes, três têm computador em casa, apenas dois têm acesso à internet, e os
outros têm acesso a computadores somente nas atividades da ONG, que eles frequentam semanalmente.

Tendo em vista que estas crianças já vinham realizando atividades com jogos digitais que propusemos que elas
criassem seu próprio jogo digital. Durante a realização das atividades os estudantes trabalharam em dupla e cada
dupla precisava criar um jogo digital, sendo o tema e o tipo do jogo escolhidos por eles. Nos relatos denominamos as
duplas de Dupla 1, Dupla 2 e Dupla 3. Na Dupla 1, os estudantes receberam o pseudônimo de AD1 e BD1; na Dupla 2,
CD2 e DD2; e, na dupla 3, ED3 e FD3. Desta forma, a Dupla 1 decidiu por criar um Jogo Quiz, com perguntas diversas
da área de português, matemática, geografia, inglês e entretenimento. Já a Dupla 2 criou um jogo que denominaram
de “Obstáculos Perdidos”, o qual possui um avatar que se locomove com o uso do teclado e precisa chegar até o fim
das fases sem tocar nos obstáculos que tinham pelo caminho para vencer o jogo. E, por fim, a Dupla 3 criou o jogo
do Ping Pong, baseado no jogo clássico que conhecemos, e precisa de dois jogadores, que com o uso das teclas do
computador realizam os movimentos da raquete, vencendo o jogo o primeiro jogador que marcar cinco pontos.

Então, nas atividades semanais, proporcionamos aos estudantes uma situação de criação de jogos digitais por meio
da programação de computadores e, a partir disto, identificamos invariantes conceituais que foram surgindo diante
da situação proposta e elaboramos a proposta pedagógica que possibilita o estudo destas por meio de atividades de
programação de computadores, que compuseram o nosso produto educacional, com o uso do software Scratch, que
possui uma linguagem de programação simples e prática.

O Scratch foi criado pelo Massachusetts Institute of Technology – MIT e é um ambiente de programação gratuito. No
Scratch é possível, segundo o site scratch.mit.edu, programar as suas próprias estórias, jogos e animações
interativas, podendo compartilhar as criações com outros usuários na comunidade do Scratch ou salvá-las em um
computador. É um aplicativo licenciado, de fácil acesso e que não depende, necessariamente, da disponibilidade da
internet, ou seja, pode ser instalado no computador.
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A programação dos objetos no Scratch é realizada com o uso de blocos coloridos, e cada bloco possui uma função
de comando, como a de movimento, de som, de aparência e são divididos por cor. Estes blocos são encaixados
conforme o que se pretende programar e este encaixe é análogo ao brinquedo Lego, formando o algoritmo da
programação, podendo este ser editado de maneira acessível e sempre que for necessário. A figura 1 exemplifica os
principais componentes do software Scratch 2.0:



Figura 1. Principais componentes do Scratch 2.0. Fonte: Elaborada pela autora.

Com o uso do Scratch cada dupla criou seu jogo, mas durante esta criação diversas situações foram surgindo e
invariantes conceituais, que neste caso eram os conteúdos matemáticos, foram aparecendo como necessidade para
que pudessem dar continuidade à programação do algoritmo, sendo eles: geometria plana, geometria espacial, plano
cartesiano e números inteiros. Nestes momentos, se necessário, dávamos uma pausa na programação e íamos para
o quadro ou para atividades práticas na busca de propiciar aos estudantes o estudo necessário do invariante
conceitual.

Assim, a busca por compreender o investigado se deu ao analisar o desenvolvimento das atividades vividas em cada
oficina e por perceber a forma como os estudantes compreendiam ou não os invariantes conceituais que estavam
envolvidos nas situações apresentadas. Durante estas situações, diversas aberturas para o estudo de invariantes
conceituais iam surgindo e faziam com que os estudantes as relacionasse com as atividades que estavam
desenvolvendo, obtendo uma solução para estas.

Ao observar as situações que foram propostas aos estudantes ao longo do desenvolvimento das oficinas,
percebemos que é possível realizar o estudo de conteúdos matemáticos de forma que tenha sentido para quem está
aprendendo, as quais fizeram com que os estudantes se interessassem pela construção dos seus próprios saberes,
em que os conceitos iam aparecendo conforme a necessidade de cada dupla, pois precisavam compreender o
conteúdo ali envolvido para dar continuidade à realização da atividade.

Para Vergnaud (1993) um campo conceitual é um conjunto de situações e as situações um conjunto de tarefas.
Vergnaud (1993, p. 9) nos diz que ao trabalhar desta forma conseguimos ter certa vantagem, pois possibilita “[...] a
produção de uma classificação baseada na análise das tarefas cognitivas e dos procedimentos que podem ser
adotados em cada um deles”.

Desse modo, o conjunto de tarefas que foram propostas durante as oficinas proporcionou o estudo de diversos
conceitos que envolviam a geometria plana, geometria espacial, plano cartesiano e os números inteiros. Estes
conceitos foram os que se destacaram durante a realização das programações no Scratch e é possível percebê-los
nos relatos descritos ao longo da dissertação que deu fruto ao produto aqui apresentado. Destacamos alguns
exemplos em que é possível perceber a presença dos invariantes conceituais no uso do Scratch pelos estudantes:

93



Nas figuras geométricas presentes na atividade de introdução à
linguagem matemática e que tiveram o uso dos blocos lógicos; no
conceito de plano cartesiano na organização dos movimentos; na ideia de
ângulo nos momentos de rotacionar ou movimentar o objeto pelo uso das
teclas; na importância da compreensão do conceito de figuras
quadrangulares para a elaboração da sequência dos algoritmos no
momento de desenhá-las no Scratch; e na noção de adicionar valores
negativos ao movimento do objeto e também à variável, quando esta
representa a ideia de pontos e o jogador perde pontos na partida. A
compreensão desses conceitos se deu a partir da combinação de
esquemas construídos durante a experiência de programação no Scratch.
(RAMPANELLI, 2019, p. 141).

Com a comprovação da possibilidade de trabalhar conteúdos matemáticos no Scratch, conseguimos elaborar uma
proposta de ação/reflexão para o professor com uma sequência de atividades para o estudo de invariantes
conceituais, que faz parte do produto educacional. Esta sequência de atividades é composta por todas as situações
que foram propostas ao longo das oficinas e contam, também, com orientações sobre os conceitos matemáticos
trabalhados e que foram reestruturadas conforme a análise da experiência vivida. No tópico a seguir, descrevemos
detalhes sobre o produto educacional, contemplando a forma como este foi elaborado e apresentando a sua relação
com a pesquisa do mestrado.

2. A proposta de ação/reflexão e sua relação com a programação de jogos digitais
O produto educacional desta pesquisa é composto por uma sequência de doze oficinas com atividades sobre a
programação de computadores e o estudo de conceitos matemáticos, nas quais há, também, sugestões para as
ações esperadas do(a) professor(a) e dos estudantes. Estas sugestões se deram pela experiência vivida ao longo da
coleta de dados, na qual foram realizadas oficinas com estas doze atividades e ao analisá-las percebemos que, em
alguns momentos, as abordagens podiam ter sido feitas de maneira diferente e que também tivemos êxito em
outras. Assim acreditamos na importância, não apenas de compartilhar uma sequência didática, de oferecer a visão
geral da vivência nas atividades presentes nas oficinas. No entanto, sabemos e esperamos que muitas outras
observações e constatações surjam, de outros professores ou pesquisadores, que ao utilizarem este material
consigam explorar as atividades por meio de metodologias próprias.

A construção do produto educacional se deu ao longo de toda a pesquisa, desde a elaboração das atividades das
oficinas até as últimas análises da coleta de dados. Ao pensar nas atividades que seriam desenvolvidas precisamos
ter consciência do público que as iriam realizar, que eram crianças de onze a treze anos e que nunca haviam tido
acesso à programação de computadores. Pensando nisto, começamos com atividades lúdicas que introduzissem a
ideia de o que é programar e para isso utilizamos os blocos lógicos e também atividades práticas, nas quais
envolviam os próprios estudantes.
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A primeira atividade, que foi realizada com os blocos lógicos, buscou introduzir a noção dos conectivos da
programação, que são o “e”, “ou”, “se...então” e o “se...então, senão”. Para que eles conseguissem compreender a
função de cada conectivo, utilizamos sentenças lógicas, em que eles precisavam separar as peças conforme os
atributos descritos pela sentença. Por exemplo: blocos azuis ou triangulares.

Já a segunda atividade visou à concretização da ideia de programar e se deu por meio da aplicação de movimentos
físicos, em que, nas duplas, os estudantes precisavam descrever como que o colega poderia fazer para chegar até
um certo obstáculo que era posicionado pela pesquisadora. Nesta atividade, podemos explorar também noções de
rotação de ângulos e de lateralidade.



Na terceira atividade demos início à exploração do software, apresentando aos estudantes as principais funções que
eles precisariam saber para conseguirem começar a programar com o Scratch. Dentre as funções, mostramos como
se realiza o encaixe dos blocos para programar um objeto, onde encontrar novos objetos, como funciona o
movimento no palco, que é baseado em um plano cartesiano e outros.

Em seguida já começamos com a escolha e programação dos jogos. Cada dupla definiu o jogo que iria desenvolver,
bem como os objetos necessários e as regras do jogo. Tendo estas escolhas definidas pudemos dar continuidade à
elaboração das atividades das oficinas, pois precisávamos saber o que cada dupla iria programar para que
conseguíssemos preparar as oficinas futuras com base nas possíveis situações que iriam surgir com cada dupla e,
assim, chegar aos invariantes conceituais matemáticos a serem estudados. Então, as próximas nove oficinas foram
elaboradas de acordo com as situações que cada jogo propiciou a cada dupla.

Assim, durante a pesquisa buscamos, na situação de criação de jogos com o Scratch, constatar os invariantes
conceituais matemáticos e, a partir disso, elaborar a proposta do produto educacional que é voltada para o estudo de
conteúdos matemáticos na perspectiva dos Campos Conceituais de Vergnaud. Para chegarmos a esta proposta,
realizamos o estudo dos dados obtidos por meio de vídeo, gravações e diário de campo. Este estudo proporcionou a
identificação de princípios e conceitos que demandam do professor certo tratamento pedagógico que esteja de
acordo com as indagações que os estudantes propõem.

O produto educacional traz aberturas para a ação pedagógica e para o modo de ação do professor, em que as
vivências de outros estudantes poderão indicar outras aberturas para a abordagem de ideias matemáticas,
colocando, assim, o professor como autor de outras ações que satisfaçam a esta necessidade. A seguir,
apresentamos o relato com as descrições de uma das atividades que foram desenvolvidas nas oficinas.

3. A experiência vivida durante os trajetos de construção das ações/reflexões
As situações vividas na coleta de dados conduziram para uma diversidade de estudo de invariantes conceituais
matemáticos, pois em cada proposta tínhamos algumas aprendizagens sobre o software e conceitos matemáticos
que almejávamos. A seguir relatamos a aplicação de uma destas situações vividas, bem como a proposta e
aprendizagens pretendidas na realização destas.
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Quadro 1 – Descrição da Oficina II. Fonte: RAMPANELLI (2019, p. 63).

OFICINA II - Introdução à programação de computadores no Scratch e exploração de
conceitos iniciais de matemática

Objetivos:  
- exemplificar a ideia de programação por meio de aplicações nos movimentos físicos,
compreendendo alguns comandos lógicos;  
- aprofundar as noções de rotação de ângulos e de lateralidade, referente à direita e esquerda, por
meio da elaboração de algoritmos na programação física;  
- explorar o site do Scratch e o próprio software, construindo animações simples;  
- introduzir o conceito de plano cartesiano, viabilizando a compreensão dos movimentos dos
personagens no Scratch;  



- dialogar sobre os possíveis temas dos jogos a serem programados, explicitando os motivos pelos
quais certos jogos não poderão ser elaborados.

Recursos didáticos:  
Projetor, notebook, software Scratch, câmera webcam para filmagem da atividade, computadores,
caderno de anotações e lápis de escrever.

Expectativa de Ação dos estudantes em duplas:

Atividade 1:  
- programar a pesquisadora para que ela chegue até certo ponto da sala;  
- descrever a sequência lógica de programação a ser executada pelo colega da dupla que deve
chegar ao local determinado no início da atividade.  
Atividade 2:  
- criar a conta no site do Scratch;  
- explorar os comandos básicos do Scratch, analisando suas posições e deslocamentos;  
- programar o objeto para ir para as coordenadas (170, 60).  
Atividade 3:  
- discutir sobre os possíveis tipos de jogos que irão criar.

Avaliação:  
Realização das atividades, descrição delas no caderno de anotações, produções das interações no
Scratch.

No quadro 2, apresentamos a proposta de encaminhamento da oficina e, a seguir, o relato da atividade 1.

Quadro 2 - Proposta de atividades, aprendizagens sobre o Scratch e abertura para
estudo de invariantes conceituais percebidos pela pesquisadora na oficina 2. Fonte:
RAMPANELLI (2019, p. 78).

Proposta de encaminhamento de
oficina

Aprendizagem sobre o
scratch almejada

Aprendizagens
percebidas e
abertura para
estudos de
invariantes
conceituais

Atividade 1:  
1.1 Programando a pesquisadora.  
1.2 Programação física entre as
duplas.

- Comando inicial.  
- Compreensão de alguns
comandos lógicos utilizados
na programação física e que
estão presentes no Scratch.  

- Ângulo.  
- Rotação de ângulos.  
- Lateralidade (esquerda
e direita). 
- Raciocínio lógico.  



- Movimentação do objeto no
palco do Scratch (mover, girar,
posição…).

- Ideia de Plano
Cartesiano.  
- Localização e
movimento do objeto
no plano cartesiano.  
- Raciocínio lógico.

Atividade 2:  
Explorar os comandos de
programação do Scratch, analisando a
posição do objeto e programando-o
para ir para as coordenadas (170, 60).

Na atividade 1.1, os estudantes precisavam ditar o passo a passo para que a pesquisadora chegasse a um local
definido da sala. É importante ressaltarmos que P é quando estamos nos referindo à fala da pesquisadora e as
outras nomenclaturas são os pseudônimos já mencionados.

Primeiro eles falaram para andar sete passos para a frente, aí chegava a um ponto que precisava virar 90º para a
direita, então começaram novos diálogos:
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AD1: Agora três passos… três passos para a direita.  

P: Mas eu estou de frente.  

AD1: Agora três passos… três passos para a direita.  

P: Mas eu estou de frente.  

BD1: Vire à direita.  

P: Ok, vou virar à direita, mas quantos graus vou virar?  

BD1: 30 graus.  

FD3: 5 graus.  

BD1: Ah, eu já sei, já estudei isso aí. Tem 90 graus, 270…  

P: Como é a curva de um ângulo de 90 graus?  

BD1: É assim [fazendo sinal de meia-volta na mesa com os dedos].  

P: Quantos graus tem um círculo? Uma volta inteira?  

BD1: 270 graus.  

CD2: 360 graus.  

P: Metade de uma volta?  

BD1: 90 graus.  

CD2: 180 graus.  

P: Certo. [Mostra, girando meia-volta]. __ Agora, eu estou aqui [de frente para eles] e quero virar assim [vira 90 graus
para a direita], quantos graus eu estou girando?  

BD1, AD1, FD3: 90 graus.

Figura 2. Momento de realização da atividade. Fonte: Elaborada pelo autor.



Na atividade 1.2, cada dupla programava seu colega para chegar até um obstáculo definido na sala. Apresentamos o
relato do desenvolvimento da atividade com a dupla 1:

P: Qual é o comando inicial?  

BD1: Apertar na mão do AD1. 

Figura 3. Comando inicial para a colega iniciar os movimentos. Fonte: Elaborada pelo
autor.

BD1: Ande cinco passos para a frente.

Figura 4. AD1 anda os cinco passos para a frente. Fonte: Elaborada pelo autor.



BD1: Gire 90 graus para a direita.

Figura 5. AD1 gira 90 graus para a direita. Fonte: Elaborada pelo autor.

BD1: Ande três passos para a frente. 

P: Chegou BD1? [Questionei por que faltou um passo para chegar bem no objeto].  

BD1: Quatro passos.

Figura 6. – AD1 chega ao obstáculo. Fonte: Elaborada pelo autor.



Estas duas atividades tinham como propósito a introdução da ideia de programar um computador e também de
buscar quais as compreensão iniciais que os estudantes tinham sobre rotação, medidas de ângulos, noções de
lateralidade. Podemos perceber que durante a realização das atividades foi possível chegar às aprendizagens
almejadas por meio das situações que lhes foram expostas, pois acreditamos que:

A construção de jogos digitais, com o propósito educacional, nas aulas de
matemática, deve servir aos estudantes como instrumentos para
trabalhar a pensar, como meios de realizar projetos, como fontes para
produzir novos conceitos e mobilizar novas aprendizagens, não o
contrário. (AZEVEDO, 2017, p. 33).

Apresentamos, então, atividades de uma das doze oficinas que foram realizadas, mas todas estão descritas
detalhadamente no produto educacional, disponível no Google Drive e que podem ser acessadas pelo link

https://drive.google.com/file/d/1bBTP5mJUtOZB5274LW9lrD0wL5BflWPe/view?usp=sharing, ou, no repositório de
produtos educacionais do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica da Universidade Federal de
Goiás, no endereço eletrônico https:// pos.cepae.ufg.br. Os jogos criados pelos estudantes participantes não fazem

parte do produto em si, mas também podem ser acessados pelo site do Scratch, no qual é apresentado cada jogo
separadamente.

Jogo Quiz - https://scratch.mit.edu/projects/362568600  

Jogo Obstáculos Perdidos - https://scratch.mit.edu/projects/362568561  

Jogo Ping Pong - https://scratch.mit.edu/projects/362568518.
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4. Considerações finais
A proposta do produto educacional surgiu da ideia de poder compartilhar um material com atividades que propiciem
a outros professores a utilização da tecnologia em sala de aula. Sabemos da dificuldade que muitos professores
encontram para abandonar o ensino tradicional, pois são muitos alunos por sala, poucos computadores por aluno e
falta de estrutura para tal utilização. Mas, mesmo com todos estes impasses, acreditamos na possibilidade de
poderem utilizar este material, seja em uma aula ou em um conteúdo específico, não necessitando a aplicação de
todas as atividades descritas, pois cada atividade visa a um conceito a ser abordado e podem ser trabalhadas
separadamente.

https://drive.google.com/file/d/1bBTP5mJUtOZB5274LW9lrD0wL5BflWPe/view?usp=sharing
https://scratch.mit.edu/projects/362568600
https://scratch.mit.edu/projects/362568561
https://scratch.mit.edu/projects/362568518


Destacamos aqui que em cada atividade tem-se a abertura para o estudo de conteúdos matemáticos que são
trabalhados na segunda fase do ensino fundamental e no ensino médio, podendo estas serem utilizadas para ambas
as fases de ensino. Na pesquisa, estas atividades foram desenvolvidas com estudantes de sexto a oitavo ano, os
quais distinguiam-se pela idade e pela etapa de ensino, com o que conseguimos provar que é possível trabalhar
conteúdos matemáticos com estudantes em etapas diferentes e com conhecimentos distintos, pois todos tiveram
êxito nas atividades desenvolvidas.

Durante a realização da pesquisa, fizemos uma breve busca por outros estudos que abordassem os conteúdos que
se destacaram nesta pesquisa. Em relação ao ensino de geometria, plana e espacial, percebemos que é um assunto
invulgar e que muitas vezes não é trabalhado no anos finais do ensino fundamental. Algumas das justificativas para
esta infrequência têm relação com a complexidade com que é visto este conteúdo, o que deixa os profissionais da
educação angustiados por terem que trabalhar tais conceitos. Por isso, neste trabalho, é possível ter uma ideia mais
clara do assunto e também ter acesso a uma forma contextualizada e dinâmica para se trabalhar as geometrias.
Ressaltamos que não propicia um amplo estudo sobre a geometria, mas fornece aberturas para trabalhar de forma
dinâmica.

Outro conteúdo abordado foi o conjunto dos números inteiros, que muitas vezes faz com que os estudantes não
compreendam o real sentido da “regra de sinais” transmitida na escola, bem como o porquê devem utilizá-la e onde.
Nas atividades com o Scratch foram várias as situações que levaram os estudantes a perceberem a ideia de
adicionar um número negativo, pois alguns jogos visavam à perda de pontos ou de vidas e, para isso, eles
precisavam ter um total de vidas ao começar o jogo e que podiam ir sendo perdidas ao longo das jogadas.

Assim, as atividades propostas no produto educacional permitem a abordagem de invariantes conceituais por meio
de situações que têm sentido para o estudante e que surgem como uma necessidade para que consigam avançar no
algoritmo desejado na programação. Por fim, destaca-se que o produto educacional pode ter um alcance ainda maior
que o previsto, pois professores podem reestruturar as atividades propostas conforme a realidade escolar em que se
encontram e, assim, levar sentido para as suas aulas de matemática, proporcionando aos estudantes um estudo
mais contextualizado e dinâmico.
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